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คู่มือการดําเนินงาน
แนวทางการดแูลผูป้ว่ยฉกุเฉนิวกิฤตสขุภาพจิต 

แบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่
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ค�ำน�ำ
 

คู่มือการด�าเนินงาน “แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อและ 

บูรณำกำรในพื้นท่ี” จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ Core Team ระดับจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด�าเนินงานตามข้ันตอน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด 

การก�ากับติดตามและประเมินผล

ทมีวจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูม่อืฯ เล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ และช่วยให้ Core Team ระดบัจงัหวดั

สามารถด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล โดยมุง่หวงัให้ผู้ป่วยฉกุเฉินวกิฤต

สขุภาพจติได้รับการดแูล ช่วยเหลอื อย่างรวดเรว็และเหมาะสม ไม่เกดิอนัตรายต่อ ตนเอง ครอบครวั และชมุชน 

กองบรรณาธิการ
พฤศจิกายน 2563
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สำรบัญ

สำรบัญเร่ือง	
ส่วนที่	1	รำยละเอียดโครงกำรวิจัย	
ส่วนที่	2	รำยละเอียดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน	
ส่วนที่	3	เครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล	กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	และกำรติดตำมประเมินผล	
ภำคผนวก	
 - แบบส�ารวจครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงต่ออาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ท�าร้ายตนเอง/คนอื่น 
  ท�าลายของ 
 - แบบส�ารวจความรู้ความเข้าใจสัญญาณเตือนและการแจ้งขอความช่วยเหลือ
  ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับญาติหรือคนใกล้ชิด
 - แบบส�ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วย
   ฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล / อบต. / มูลนิธิ
 - ข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
   สุขภาพจิต ส�าหรับโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ
 - ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
  ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย
 - บันทึกข้อความ เรื่อง ลงนามในค�าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ส�าเนาคู่ฉบับ ค�าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๐๖๐๑/๒๕๖๓ 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
  วิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ค�าสั่งอ�าเภอบ้านนาสารที่ ๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานระบบ
  บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 - หนังสือ ที่ ชร ๐๐๓๒.๐๑๒/๙๖๒๘ เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน
  "การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่ง
  แบบบูรณาการในพื้นที่" ส�าหรับจังหวัดน�าร่องฯ
 - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 - หนังสือ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๔.๐๒/๓๖๘๔ เรื่อง ส่งสรุปปิดโครงการพัฒนาระบบ
  บริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่งแบบบูรณาการในพื้นที่ 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - แบบรายงานสรุปผลด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับ
  ผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่งแบบบูรณาการในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี สฎ ๐๐๓๒.๐๐๔.๐๒/๔๐๘๓ 
  เรื่อง ส่งเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาหน่วยคะแนน
 - แบบยื่นค�าขอเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
  ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 - ก�าหนดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
  จิตคลุ้มคล่ังแบบบูรณาการในพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการวิจัย

สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต สถานการณ์การจัด
บริการสุขภาพ และความต้องการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
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ปัญหาด้านสุขภาพจิตนับเป็นปัญหาท่ีส�าคัญไม่ต่างจากสุขภาพกาย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ในทกุภมิูภาคทัว่โลก องค์การอนามยัโลกระบวุ่าประชากรหนึง่ในส่ีจะได้รบัผลกระทบจากความผิดปกตทิางจิตใจ

หรอืระบบประสาทในบางช่วงของชวีติ และมปีระชากรทัว่โลกราว 450 ล้านคน ทีต้่องทนทกุข์ทรมานจากสภาพ

ดังกล่าว ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีก่อให้เกิดโรคทางจิตเวช ส�าหรับสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวช 

ในประเทศไทย พบว่า จ�านวนผูป่้วยจติเวชทีม่ารบับรกิารของหน่วยบรกิารสงักดักรมสขุภาพจติแผนกผูป่้วยนอก

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,066,099 ราย ในปี 2559 เป็น 1,149,645 รายในปี 2561 ทั้งนี้ สาเหตุของความ

ผิดปกติทางจิตที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัยท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น การเกิดเหตุการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงส�าคัญในชีวิตหรือครอบครัว คนรอบข้าง การใช้สารเสพติด การอยู ่อาศัยในเขตเมือง  

เขตอุตสาหกรรม ฐานะเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรม และ ปัจจัยด้านพยาธิวิทยา เป็นต้น 

ผูป่้วยจติเวชจ�าเป็นต้องได้รบัการดแูลรกัษาอย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ง แต่จากข้อมลูในปี 2556 

มีการประมาณการผู้ป่วยจิตเวชเกือบทุกโรคหรือทุกอาการมีอัตราการเข้าถึงบริการน้อยกว่า ร้อยละ 20  

โดยเฉพาะภาวะความเสี่ยงฆ่าตัวตาย โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์และ 

สารเสพติด ซึ่งปัญหาการเข้าถึงบริการดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มาตรการทางกฏหมาย ข้อจ�ากัด 

ด้านบุคลากร งบประมาณที่ไม่เพียงพอ การออกแบบระบบบริการ หรือกระบวนการที่ไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ที่มีปัญหาวิกฤตสุขภาพจิต การขาดความตระหนักหรือความไม่รู้อาการหรือโรค ความไม่รู้ในการ

ปฏิบัติตัวหรือการไปรับการรักษาของผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังพบทัศนคติเชิงลบ และ

การตราหน้าว่าเป็นคนบาปท่ีสังคมหยิบยื่นให้กับผู ้ป่วยและครอบครัว การที่ผู ้ป่วยจิตเวชและผู้ที่มีการ 

เจ็บป่วยทางระบบประสาทเข้าไม่ถึงระบบการคัดกรองและระบบการรักษาที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้ป่วย 

บางประเภทมีอาการฉุกเฉินทางจิตคลุ้มคลั่ง ท�าร้ายร่างกายตนเอง ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีอาการ

ทางจติทีเ่กดิจากสารเสพตดิทีม่อีาการประสาทหลอน เพ้อ คลุม้คลัง่ ก้าวร้าว ควบคุมตนเองไม่ได้ ซึง่ล้วนมโีอกาส

เสี่ยงก่อความรุนแรงต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ดังนั้น ผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่งจึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องมรีะบบการดแูลช่วยเหลอื ตัง้แต่เกดิอาการจนน�าส่งสถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลจติเวช

อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งจากผู้ป่วยหรือผู้มีอาการ และความปลอดภัยของผู้น�าส่ง ทั้งนี้ ผู้ป่วย

ที่มีอาการจิตคลุ้มคลั่งดังกล่าว ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่สามารถเรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ให้ไปรับและ 

น�าส่งยังสถานบริการสุขภาพ โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการที่ 13 (อาการคลุ้มคลั่ง/ภาวะทางจิตประสาท/อารมณ์) 

ตามระบบการคัดแยกในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซ่ึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นช่องทางให้ผู้ป่วยกลุ่ม 

ดังกล่าวได้รับการบ�าบัดรักษาช่วงก่อนและน�าส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมอย่างถูกต้องและทันท่วงที 

สถานการณ์ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่เสี่ยงเป็น
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต
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ในปี 2561 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับ 

ผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่ง พร้อมทั้งจัดท�าชุดองค์ความรู้ จ�านวน 4 เล่ม ได้แก่ 

1) แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับญาติหรือคน 

 ใกล้ชิด 

2) แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับหน่วยชุมชน

 จัดการตนเอง 

3) แนวทางรับแจ้งเหตุและสั่งการในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและ

 สั่งการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

4) แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อส�าหรับห้องฉุกเฉิน

 ในโรงพยาบาล 

 ในปี 2562 ได้น�าไปทดลองใช้ (try-out) ในพื้นที่น�าร่อง 3 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ 

จังหวัดอ�านาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร ผลจากการด�าเนินการดังกล่าว พบว่า กลุ่มเสี่ยงและญาติมีความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัสญัญาณเตอืนก่อนคลุม้คลัง่และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชน โทรศัพท์แจ้งเหตุ 

191 และ 1669 ได้อย่างถูกต้อง ชุมชนมีการจัดท�าแผนในการระบุกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง และมีแนวทางในการ

จัดการช่วยเหลือเบื้องต้นระหว่างรอทีมจากหน่วยงานภายนอกมาสมทบ ส�าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 

มีแนวทางในการรับแจ้งเหตุ รวมทั้งประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

คลุ้มคลั่งได้อย่างปลอดภัยทุกฝ่าย ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกระดับมีแนวทางในการประเมิน ดูแลช่วยเหลือ 

และน�าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางที่เหมาะสม

จากการทดลองระบบการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคล่ังในพื้นที่น�าร่องในเขต

สุขภาพที่ 10 น�ามาสู่การศึกษาเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 

จิตคลุ้มคลั่งแบบบูรณาการในประเทศไทย ในปี 2563 โดยด�าเนินการใน 4 ภูมิภาค 4 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร และภาคใต้ จังหวัด

สุราษฏร์ธานี โดยด�าเนินการในลักษณะจังหวัดละ 1 อ�าเภอๆ ละ 1 ต�าบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อประเมินความเป็น

ไปได้ในการน�าไปขยายผลในระดับจังหวัดและประเทศ จากการติดตามประเมินผล พบว่า แม้การด�าเนินงาน 

จะประสบความส�าเร็จกว่า ร้อยละ 80 แต่ยังมีข้อจ�ากัดที่การศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการน�าร่องในพื้นที่จ�ากัด 

เช่น จังหวัดละ 1 ต�าบล นอกจากน้ีการปฏิบัติในพื้นท่ีหนึ่งอาจไม่ประสบความส�าเร็จในพื้นที่อื่นๆ อันเนื่อง 

มาจากบริบทท่ีแตกต่างท้ังโครงสร้างในระบบชุมชนและระบบบริการสุขภาพ ดังน้ัน หากจะขยายผลน�าไปใช้เป็น

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมทุกจังหวัด 

ท่ัวประเทศ จึงมีความจ�าเป็นต้องขยายการศึกษาในพ้ืนท่ีน�าร่องเพ่ิมเติมโดยครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดท่ีเป็นตัวแทนเขตสุขภาพ ร่วมกับ การติดตามประเมินผล และท่ีส�าคัญต้องอาศัย

การมีส่วนร่วมของระดับผู้ก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดระบบ

บริการ เพ่ือผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคล่ังได้รับการประเมินช่วยเหลือจากระบบชุมชนจัดการตนเองสู่ระบบสถาน

บริการสุขภาพแบบบูณาการทุกภาคส่วน ท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินงาน  

กรอบแนวคิด พื้นที่เป้าหมายด�าเนินโครงการ และขั้นตอนการด�าเนินงาน
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่ มีกรอบ

แนวคิดในการด�าเนินการ คือการผนวกรวมกับรูปแบบระบบบริการทางสังคมที่มีในพื้นที่อย่างบูรณาการ ได้แก่ 

ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชน ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชในสถานพยาบาล ระบบการน�าส่งผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ต�ารวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

กรอบแนวคดิดงักล่าวจึงเป็นการเชือ่มระบบการให้บรกิารผูป่้วยตัง้แต่ ครอบครัว ชมุชน ไปจนถงึ

การรกัษาในสถานพยาบาลทีเ่หมาะสม ดงันัน้ จึงมคีวามส�าคญัทีต้่องพฒันาตัง้แต่เชงิป้องกนัในชมุชน (Primary 

Prevention) การดูแลจัดการช่วยเหลือเบื้องต้นในชุมชนเมื่อมีเหตุการณ์ (Secondary Prevention) การดูแล

หรือน�าส่งด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Pre-hospital care) การดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital 

care) และการเชื่อมระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมกับความรุนแรงของผู้ป่วย  

 (Inter-facility transfer) ดังแสดงในภาพที่ 1

แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณำกำรในพ้ืนท่ี

กรอบแนวคิด
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พ้ืนท่ีด�าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 มี 12 จังหวัด โดยกระจายตาม เขตสุขภาพท่ี 1-12 

ประกอบด้วย น่าน อุตรดิตถ์อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม ระยอง ร้อยเอ็ด หนองบัวล�าภู สุรินทร์ ศรีสะเกษ พังงา

 และสงขลา โดยแต่ละจังหวัดจะคัดเลือก 1 อ�าเภอ แล้วด�าเนินการทุกต�าบล ทุกหมู่บ้าน การคัดเลือกอ�าเภอ

ควรเลอืกวิธีเจาะจงในอ�าเภอท่ีมคีวามพรอ้มมีศักยภาพ และมคีวามยนิดีท่ีจะเข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากตอ้งเปน็

 “อ�ำเภอต้นแบบ” ท่ีสามารถเป็นพ้ืนท่ีตัวอย่างในการขยายผลท้ังจังหวัดต่อไป

พื้นที่เป้าหมายด�าเนินโครงการ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1. ทีมวิจัยส่วนกลางประสาน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/ยาเสพติด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่กระจายตาม  

12 เขตสุขภาพ เพ่ือประสาน (ตัวแทน) Core Team จังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากส่วนกลาง  

ในการท�าความเข้าใจองค์ความรู้เก่ียวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและ 

บูรณการในพ้ืนท่ี รายละเอียดวิธีด�าเนินงาน และการสอนสาธิตฯ ดังน้ี

2. ทีมวิจัยส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ทีมตัวแทนแกนหลักระดับจังหวัด (Core 

Team) เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ อธิบายแผนงานโครงการ การใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีและแนวทางจัดระบบฯ 

รวมท้ัง สอนสาธิตการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ	 “กำรพูดเกล้ียกล่อม	 กำรผูกยึด	 (Physical Restraint)  

ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่ำงปลอดภัย	 และกำรป้องกันตัว”	 ผ่านการบรรยาย การสาธิต และสร้างสถานการณ์จ�าลอง 

เพ่ือให้เกิดภาพการเช่ือมระบบแบบบูรณาการ

3. บทบาทหน้าทีข่องทมีแกนหลกัระดบัจงัหวัด (Core Team) การจัดระบบบรกิารฯ ประกอบด้วย 

 3.1 การจัดตั้งคณะท�างานแกนหลัก (Core Team) ระดับจังหวัด (ตัวอย่างภาคผนวก)  

โดยเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถเป็นแกนน�า (Key Person) ของแต่ละกลุม่เป้าหมายไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างแท้จริง 

ประกอบด้วย

ต�ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบงานด้านงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 หรือหัวหน้าห้องฉุกเฉิน

หัวหน้าห้องฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

สังกัด

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.)

โรงพยาบาลจังหวัด

โรงพยาบาลอ�าเภอ

โรงพยาบาลจังหวัด

โรงพยาบาลอ�าเภอ

จ�ำนวน

2

1

1

1

1

6

กลุ่มเป้ำหมำยที่เชิญประชุม
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 (1) กลุ่มเสี่ยง/ญาติผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัว จะต้องจับสัญญาณเตือนได้และร้องขอ

ความช่วยเหลือเป็น ประชาชน และหน่วยงานในชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง ต้องมีศักยภาพการจัดการและ

สามารถระบุเป้าหมาย มีมาตรการเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมด้านคน เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ทั้งก่อน/ระหว่าง/ 

หลังมีเหตุการณ์ ต้องประเมินความรุนแรง จัดการช่วยเหลือเบ้ืองต้นและประสานขอความช่วยเหลือได้อย่าง 

ถูกต้อง ทันท่วงที อีกท้ังต้องมีมาตรการติดตาม คอยสังเกต และท�าให้ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ ดังนั้น  

แกนน�า (Key person) ของกลุ่มควรเป็น สสอ. / รพ.สต. / ก�านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / แกนน�าชุมชน

 (2) ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติตามหลักการ  

Telephone triage ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า สามารถสั่งการ (Dispatch) และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 

อกีท้ังสามารถประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุทีเ่กดิเหตไุด้อย่างรวดเรว็ ทีส่�าคญัจะต้องให้ค�าแนะน�า

ผู้แจ้งเหตุ (Pre-arrival Instruction) และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : 

EMR) ได้ นอกจากนี้ EMR จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติการ ท้ังความรู้ ทักษะการประเมิน และ 

เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของสถานการณ์ ก่อนให้การช่วยเหลือ 

โดยค�านึงถึงตนเอง (ผู้เข้าไปช่วยเหลือ) ผู้ป่วย รวมท้ังความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สนิคนรอบข้าง ดงันัน้  

แกนน�า (Key person) ของกลุ่มนีค้วรเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ / จติแพทย์ / ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191,  

1669 / ตัวแทนอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) /อปท. และ อบต. 

 (3) สถานพยาบาล/หน่วยบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน 

(Emergency Department) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการเชื่อมการให้บริการเริ่มตั้งแต่ระดับชุมชน ศูนย์รับแจ้ง

เหตุและสั่งการ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ต�ารวจ/ทหาร อย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งต่อ 

ไปยังโรงพยาบาลจิตเวช แกนน�า (Key person) ของกลุ่มนี้ควรเป็นจิตแพทย์/แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) / 

หัวหน้าห้องฉุกเฉินทั้ง รพช., รพท., รพศ. และโรงพยาบาลจิตเวช  

 3.2 สร้างกระบวนการพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 (1) ก�าหนดเป้าหมายของการด�าเนินงานและวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Action plan) (ตัวอย่าง

ภาคผนวก) การพัฒนาระบบบริการฯ โดยผนวกรวมองค์ความรู้/เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการระบบ 

บริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ในกลุ่มเส่ียง/ญาติ หน่วยชุมชน

จัดการตนเองฯ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานพยาบาล 

 (2) จดัท�าโครงการพฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิส�าหรบัผูป่้วยฉกุเฉนิจติคลุม้คลัง่แบบบรูณา

การในพื้นท่ีโดยผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมหนังสือน�าส่ง สพฉ. เพ่ือขอสนับสนุน 

งบประมาณด�าเนินการ จ�านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายในเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งการสรุป

ปิดโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 (ตัวอย่างภาคผนวก)

 (3) การวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤตสขุภาพจติ สถานการณ์การจดั

บริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (Baseline Assessment) และวิเคราะห์ทุน

ศักยภาพชุมชน รวมทั้งเครื่องมือส�ารวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (ตัวอย่างภาคผนวก)
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 (4) การทดสอบระบบ โดยจัดให้มีการซ้อมแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง อาจใช้รูปแบบ table top 

exercise ร่วมกบัแกนน�า (Key person) และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน หรอืทดสอบระบบฯ 

ในชุมชน ผ่านสถานการณ์จ�าลอง (ตัวอย่างภาคผนวก)

 (5) ด�าเนนิงานตามแผนกจิกรรมและปรบัปรงุพฒันาระบบการจดับรกิารฯ ตามแนวทางวงล้อ

พัฒนาคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือวิธีการอื่นอย่างต่อเนื่อง 

 (6) ประสานเพื่อจัดประชุมร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบบริการฯ กับทีมวิจัยส่วนกลาง

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ของระยะการด�าเนินงาน

 (7) ประเมินผลโครงการและสรุปบทเรียนการด�าเนินงานการจัดระบบบริการฯ ภายในจังหวัด

 รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง 12 เขตสุขภาพ ร่วมกับทีมวิจัยส่วนกลางภายใน เดือน กรกฏาคม 2564

4. ทมีวิจยัส่วนกลางตดิตามประเมนิผล มเีป้าหมายเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูก้ระบวนการ Implement 

ระบบฯ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ในเชิงระบบ ผ่านกรอบการประเมินตาม Logic Model ที่ต้อง

พิจารณาตั้งแต่ Input, Process, Output และ Outcome 

5. วิเคราะห์/สังเคราะห์จนได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและ

บูรณาการในพื้นที่ และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขยายผลไปใช้ทั่วประเทศ
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กิจกรรม

1) จัดท�าโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาแนวทางการดูแล

ผู้ป่ ่วยวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่ ขอสนับสนุน 

งบประมาณจาก สพฉ. 50,000 บาท (ตามตัวอย่างภาคผนวก) 

2) สถานการณ์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 

 - ใช้แบบส�ารวจค้นหากลุม่เสีย่งในพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดย รพ.สต. ชีแ้จงรายละเอยีด

แบบส�ารวจให้กับ อสม. เพื่อใช้ส�ารวจครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10-15 ครอบครัว  

โดยวิธีสอบถาม สังเกต หรือสอบถามผ่านเพื่อนบ้าน 

3) สร้างความตระหนักชุมชน โดยคืนข้อมูลและหาแนวร่วม

 - ประชมุหมูบ้่านเพือ่คืนข้อมลูชมุชน โดยเน้นให้เหน็ผลกระทบท่ีส�าคัญต่อบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน ผ่านกรณีศึกษาจริงในชุมชน หรือ VDO Clip สั้นๆ เพื่อ 

สร้างความตระหนกั และความส�าคญัในการหาแนวทางร่วมกนัป้องกนัหรอืจดัการ

เบื้องต้นในชุมชน 

  - กระตุน้ให้ชมุชนเสนอแนวทาง “ชมุชนจดัการตนเอง” ด้านมาตรการเฝ้าระวงั 

การเตรียมพร้อมด้านคน อุปกรณ์ วิธีการ ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังมีเหตุการณ์ 

  - หากชุมชนเสนอแนวทางได้หลากหลายแต่ไม่เป็นรูปธรรม leader ค่อยเสนอ

ประเด็นส�าคัญในองค์ความรู้ “แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วย

วิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับชุมชนจัดการตนเอง” 

4) การให้ความรู ้“สญัญาณเตอืนและการแจ้งเหตใุนผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตสขุภาพจติ

ส�าหรับญาติหรือคนใกล้ชิด” 

 - ควรหาวิธีการ/กระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี

และสามารถจดจ�าน�าไปใช้ได้จริง โดยอาจถามจากแกนน�าชุมชน/ญาติกลุ่มเสี่ยง 

 - จัดกระบวนการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีการวัดความรู้

ก่อนและหลังตามแบบทดสอบฯ 

 - หลังให้ความรูเ้สรจ็ ท�าการทดสอบโดยสร้างสถานการณ์จ�าลองเพือ่ประเมนิว่า 

กลุ่มเป้าหมาย “สามารถจับสัญญาณเตือนได้และร้องขอความช่วยเหลือเป็น”  

ได้หรือไม่

Key Person

Core team 

ระดับจังหวัด

สสอ./รพ.สต./อสม.

สสอ. / รพ.สต. / อสม /

แกนน�าชุมชน.

สสอ. / รพ.สต. / อสม /

แกนน�าชุมชน.

สรุปกิจกรรม และบุคคลส�าคัญ (Key Person)
แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อ

และบูรณาการในพื้นที่
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กิจกรรม

5) ศูนย์ปฏิบัติการอ�านวยการในการรับแจ้งและประสานงาน 1669 และ 191

 - จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการซักประวัติ,  

Telephone Triage, Dispatch, Offline Protocol ตามองค์ความรู้ “การรับแจ้ง

เหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”

 - จัดเก็บข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติม ในผู ้ป ่วยมีอาการคลุ ้มคลั่ง/จิตประสาท 

(กลุ่มอาการที่ 13) ให้พิมพ์รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มีประวัติใช้สารเสพติด 

หรือรักษาจิตเวชแล้วขาดยา 

 - มีแนวทางในการประสานงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว ระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน (191) และ (1669) ในกรณีที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงที่เกิดเหตุทุกราย 

6) โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลจติเวชมแีนวทางในการ

รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ

 - ห้องฉุกเฉินมีแนวทางในการคัดกรอง (ED Triage) สถานท่ีเหมาะสมในการ

ดูแลความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ประสานรายงานแพทย์เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน (EP) และจิตแพทย์ หากเกินศักยภาพของโรงพยาบาล มีแนวทางส่งต่อใน

สถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป 

7) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMR)/ รปภ. พื้นที่เป้าหมาย

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยเน้น

เป็นการสอนทักษะ 3 ด้าน คอื “การพดูเกลีย้กล่อม การผกูยดึ (Physical Restraint) 

ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างปลอดภัย และเทคนิคการป้องกันตัว” 

8) ก�ากับ/ติดตามภาพรวมในการด�าเนินงานในระดับจังหวัดตาม Action plan

 - เป็นผู้ประสานงานหลักกับทีมวิจัยส่วนกลาง 

 - ข้อ 1-7 สามารถเริม่ด�าเนนิงานคูข่นานไปพร้อมกนัให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 เดอืน

 - เดือนที่ 4 มีการจัดประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top exercise) 1 ครั้ง 

โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม ตั้งแต่ ครอบครัว/ชุมชน ไปจนถึงโรงพยาบาล

ปลายทางที่เหมาะสม ผ่านสถานการณ์จ�าลอง 

9) ก�ากับ/ติดตามภาพรวมในการด�าเนินงานในระดับประเทศ 

 - ติดตามและประเมินผลตาม Logic Model ตั้งแต่ Input, Process, Output, 

Outcome ในพื้นที่เป้าหมาย 12 เขตสุขภาพๆ ละ 1 จังหวัดๆ ละ 1 อ�าเภอ 

 - วิเคราะห์/สังเคราะห์เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขยายผลไปใช้

ทั่วประเทศ

Key Person

หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน 

ต�ารวจ : 191

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

อ�านวยการในการรับแจ้ง

และประสานงาน 

รถพยาบาลฉุกเฉิน :

1669

จิตแพทย์/ EP / หัวหน้า

ห้องฉุกเฉิน/ผู้รับผิดชอบ

งานจิตเวช /

ผู้รับผิดชอบงาน

เครือข่ายใน 

โรงพยาบาลจิตเวช

รพช. ร่วมกับ

โรงพยาบาลจิตเวช

ในพื้นที่

Core team 

ระดับจังหวัด

สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ / สป. /

กรมสุขภาพจิต
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สรุปขั้นตอนการด�าเนินงาน (ระดับจังหวัด)

สพฉ.	จัดประชุมเชิงปฏิิบัติกำรฯ	ให้กับ	
(ตัวแทน)	Core Team	จังหวัด

(ตัวแทน)	Core Team	จังหวัด	
จัดท�ำโครงกำรและแผนปฏิิบัติกำร

(Action Plan)

	(ศููนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	
1669/191/EMR)

	(ER	รพช./	ER	รพท.	/
รพ.จิตเวช)

1)	ER	มีระบบรับผู้ป่วยจิต
คลุ้มคล่ังท่ีเหมำะสม	
2)	มีแนวทำงในกำรเช่ือม
บริกำร	โรงพยำบำลทุกระดับ
อย่ำงไร้รอยต่อ	รวมท้ังมี
แนวทำงส่งต่อโรงพยำบำล
จิตเวชท่ียึดผู้ป่วยเป็น
ศููนย์กลำง

1)	Phone Triage	ได้แม่นย�ำ	
Dispatch	ได้เหมำะสม	
ประสำนฉับไวกับหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง
2)	EMR	มีทักษะประเมิน	
พูดเกล้ียกล่อม	ผูกยึดผู้ป่วย
อย่ำงปลอดภัย	และกำรป้องกัน
ตนเอง

ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	"แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
สุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อแะบูรณำกำรในพ้ืนท่ี"	

ทดสอบระบบ	โดยจัดให้มีกำรซ้้อมแผนอย่ำงน้อย	1	คร้ัง
(Table	Top	Exercise	และ/หรือสร้ำงสถำนกำรณ์จ�ำลองในชุมชน)

แลกเปล่ียนเรียนรู้/ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรจัดบริกำรฯ	ตำมแนวทำง
วงล้อพัฒนำคุณภำพ	PDCA	(Plan/Do/Check/Act)ติดตำม/ประเมินผล	

Input, Process,
Output, Outcome

ส�ำรวจกลุ่มเส่ียง	และ
Baseline Assessment 
(รพ.สต./รพช./รพท./รพศู.)

จัดท�ำค�ำส่ังคณะท�ำงำนแกนหลักในพ้ืนท่ี	
(Core	team)

	(กลุ่มเส่ียง/ญำติ/
ชุมชนจัดกำรตนเอง)

1)	กลุ่มเส่ียง/ญำติ	จับ
สัญญำณเตือนได้	ร้องขอควำม
ช่วยเหลือเป็น
2)	ชุมชนจัดกำรตนเอง	
สำมำรถระบุเป้ำหมำย	
มีมำตรกำรเฝ้้ำระวังเตรียม
พร้อมท้ัง	ก่อน/ระหว่ำง/หลัง	
เหตุกำรณ์
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ส่วนที่ 3 
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การบริหาร
จัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล  

16 96
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3.1	เครื่องมือที่ใช้ด�ำเนินกำร

(1)	 แบบส�ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน	 (Baseline	 assessment)	 ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทำงกำรดูแล 

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณำกำรในพ้ืนท่ี	ส�ำหรับโรงพยำบำลประจ�ำจังหวัด	และ

โรงพยำบำลชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำย	

เป็นแบบส�ารวจข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ (Supply) ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย

 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาล/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต 

 ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V)

 ระบบบริการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต/อาการคลุ้มคลั่ง

	(2)	 แบบส�ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน	 (Baseline	 assessment)	 ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทำงกำรดูแล 

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณำกำรในพ้ืนท่ี	 ส�ำหรับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 

ต�ำบล	

 ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร 

 ระบบบริการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต/ผู้มีอาการคลุ้มคลั่ง 

 ข้อมูลประชากรและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

(3)	แบบส�ำรวจครอบครัวส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ออำกำรคลุ้มคลั่ง	อำละวำด	ท�ำร้ำยตนเองหรือ

คนอื่น	และท�ำลำยข้ำวของ

เป็นแบบส�ารวจข้อมูลกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดอาการคลุ้มคล่ัง อาละวาด ท�าร้ายตนเองหรือ 

คนอื่น และท�าลายข้าวของ โดย อสม. จะเป็นผู้ส�ารวจกลุ่มเส่ียงในครัวเรือนที่ดูแลรับผิดชอบ ประมาณ  

10-15 หลังคาเรือน อาจใช้วิธีการสังเกต สอบถามจากญาติหรือคนใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ลุง ป้า ฯลฯ กรณ ี

มีพฤติกรรมเสี่ยงหลายด้าน ให้เลือกด้านที่เป็นปัญหาและมีผลกระทบมากที่สุดเพียง 1 ลักษณะ ซึ่งกลุ่มเสี่ยง

ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้

 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมาอาละวาดเป็นประจ�า 

 ใช้สารเสพติด

 มีประวัติเคยรักษาด้านจิตเวช (ขาดยาประจ�า มีอาการหูแว่ว พูดคนเดียว หวาดระแวง)

 มีประวัติทางพฤติกรรมและอารมณ์ ก้าวร้าวรุนแรง ท�าร้ายตนเอง/ผู้อื่น
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(4)	แบบส�ำรวจควำมรูค้วำมเข้ำใจสญัญำณเตอืนและกำรแจ้งขอควำมช่วยเหลอืผู้ป่วยฉกุเฉนิ

วิกฤตสุขภำพจิตส�ำหรับญำติหรือคนใกล้ชิด	

เป็นแบบส�ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนและการแจ้งขอความช่วยเหลือฯ  

โดยให้กลุ่มเสี่ยง หรือญาติ หรือคนในชุมชนตอบเอง (อายุ 15-60 ปี) แต่หากมีข้อจ�ากัดในการอ่านเขียน  

อาจให้ อสม. ช่วยถามและเขียนลงในแบบส�ารวจฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้โดยเฉลี่ย) 

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจสัญญาณเตือนก่อนเกิดอาการคลุ้มคล่ัง/จิตประสาท/อารมณ์  

เป็นการตอบตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นสัญญาณเตือน ในลักษณะเลือก 

ตอบว่า “ถูก”	หรือ “ผิด” หรือ “ไม่แน่ใจ”	จ�านวน 10 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 การขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง/จิตประสาท/อารมณ์) 

เป็นการเลือกตอบตามพฤติกรรมการขอความช่วยเหลือฯ

 

(5)	องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี

 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพ้ืนท่ี 

ได้ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ ปี 2561-2563 โดยมีการน�าไปทดลองใช้ (try-out)  

3 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 ในปี 2662 และ 4 จังหวัด กระจายตามภูมิภาค ในปี 2563 มีการติดตาม 

ประเมินผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมท้ังถอดบทเรียนและปรับปรุงองค์ความรู้ท่ีจะน�ามาใช้ใน ปี 2564 โดย

“แนวทำงกำรดแูลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณำกำรในพ้ืนท่ี” ประกอบดว้ยเน้ือหา

หลัก 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่	1	“ระบบชุมชนจัดกำรตนเอง”	เน้นการคัดกรอง ระบุกลุ่มเสี่ยง สร้างมาตรการชุมชน 

เฝ้าระวัง มีวิธีการให้ความรู้สัญญาณเตือนแก่คนในชุมชน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน มีทีมเผชิญเหตุในชุมชนประเมิน

ความรุนแรง เกลี้ยกล่อม มีขั้นตอนร้องขอความช่วยเหลือจาก 191 และ 1669 

ส่วนที่	 2	 “ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน” เน้นการซักประวัติที่ส�าคัญเพื่อประเมินความรุนแรง 

และอันตราย การสั่งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมในการออกเหตุ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

191, ปภ. ฯลฯ การให้ค�าแนะน�าผู้แจ้งก่อนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึง รวมทั้งการให้ค�าแนะที่ส�าคัญแก่ 

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการเข้าช่วยอย่างปลอดภัย 

ส่วนที่	 3	 “ระบบบริกำรสุขภำพ” การเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

ทุกระดับ การประเมินความรุนแรง การวินิจฉัยแยกโรคทางกาย และแนวทางการส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวช  

พร้อมท้ัง การถอดบทเรียนรูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤตสุขภาพจิตฯ ของ 4 จังหวัดน�าร่อง เพื่อแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ระหว่างพื้นที่



20
คู่่�มืือการดำำาเนิินิงานิแนิวทางการดำ่แลผู้่�ป่่วยฉุุกเฉุินิวิกฤตสุุขภาพจิิตแบบไร�รอยต�อและบ่รณาการในิพ้�นิท่�

3.2	กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	

3.3	กำรติดตำมประเมินผล	และกำรประกวดชิงรำงวัลพิเศูษ	“นวัตกรรมดีเด่น”	ประจ�ำภำค

ทีมส่วนกลางจะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ตาม Action Plan และตาราง Checklist 

ผ่าน File เอกสารทีเ่ป็นหลักฐานเชิงประจกัษ์ รวมทัง้การลงพืน้ทีต่ดิตามและแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ยกเป็นภมูภิาค ดงันี้ 

เครื่องมือ

1. แบบส�ารวจข้อมูล

พื้นฐาน (รพศ./รพท./รพช.)

2. แบบส�ารวจข้อมูล

พื้นฐาน (รพ.สต.)

3. แบบส�ารวจครัวเรือน

ส�าหรับกลุ่มเสี่ยงฯ 

4. แบบส�ารวจความรู้

ความเข้าใจสัญญาณเตือนฯ 

ผู้กรอกข้อมูล 

- ผู้รับผิดชอบงานจิตเวช และ EMS 

ในระดับ รพศ./รพท./รพช. 

ในจังหวัดน�าร่อง

- ผู้รับผิดชอบงานจิตเวช ทุก รพ.สต. 

ที่เป็นอ�าเภอน�าร่อง 

- รพช. ถ่ายทอดวิธีส�ารวจให้ รพ.สต.

- รพ.สต. ถ่ายทอดวิธีส�ารวจให้ อสม.

- อสม. ท�าการส�ารวจครัวเรือน

ที่รับผิดชอบ

ผู้รวบรวม

- สสจ.

- รพช. 

- อสม.

ส่ง รพ.สต.

- รพ.สต.

ส่ง รพช.

หมำยเหตุ

ส่งผู้ประสานงานหลัก

ทีมส่วนกลางภายใน 

เดือน ก.พ. 2564 

ภูมิภำค

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

เขตสุขภำพ

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9, 10

11, 12

จังหวัดที่จัดประชุม 

จังหวัดน่าน

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอุดรธานี

หาดใหญ่

วัน/เดือน/ป ี

วันที่ 1-2 ก.ค. 2564

วันที่ 8-9 ก.ค. 2564

วันที่ 15-16 ก.ค. 2564

วันที่ 22-23 ก.ค. 2564

กำรประกวดและชงิรำงวลัพเิศูษ	ส�ำหรบั	“นวตักรรมดีเด่น”	ประจ�ำภำค 

ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ “แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤตสุขภำพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณำกำรในพื้นที่”	

ระบบชุมชนจัดการตนเอง เช่น (รูปแบบ/เทคนิค/วิธีการ) การค้นหากลุ่มเสี่ยง หรือการเฝ้าระวัง

กลุ่มเสี่ยง การให้ความรู้สัญญาณเตือน หรือกระบวนการคืนข้อมูลชุมชน หรือการหามาตรการ หรือการร้องขอ

ความช่วยเหลือ หรือการดูแลฟื้นฟูในชุมชนหลังจ�าหน่ายจากการรักษาที่โรงพยาบาล ฯลฯ   

ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ เช่น (รปูแบบ/เทคนคิ/วธิกีาร) การประสานงานระหว่าง 191-1669 หรือ 

การให้ค�าแนะน�าผู้แจ้ง ก่อนท่ีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะไปถึงที่เกิดเหตุ (Pre-Arrival) หรือการดูแลช่วยเหลือที่ 

Scene หรือระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล หรือการประสานโรงพยาบาลปลายทางที่เตรียมรับผู้ป่วย ฯลฯ  

ระบบบรกิารสขุภาพ เช่น (รปูแบบ/เทคนคิ/วธิกีาร) การเตรยีมรับผูป่้วยวกิฤตสุขภาพจติ (Triage 

Zone) หรือการจัดสถานที่ห้องฉุกเฉิน หรือการ Restrain อย่างเป็นมิตรและปลอดภัย หรือการให้ข้อมูลญาติ

เพ่ือสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้ง หรือการ Consult จิตแพทย์ที่รวดเร็ว หรือการประสานส่งต่อ 

ทั้งในกรณี Admit และ Refer ฯลฯ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่จัดประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์  
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ผู้ประสานงานหลัก............................................. จังหวัด..........................................อ�าเภอ................................

1.	Core	Team	ระดับจังหวัด	(สสจ.)

1.1) จัดท�าโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่งฯ จ�านวน 50,000 บาท 

และท�าหนังสือน�าส่ง สพฉ. ขอสนับสนุนงบ

1.2) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้ง

คณะท�างานแกนหลัก (Core team) (+/-)

1.3) จัดประชุมชี้แจง/นโยบาย/แนวทางด�าเนินงาน 

“รูปแบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่งฯ” 

1.4) ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานต้นทุนโครงสร้างระบบ

บริการเดิม ปัญหาและความต้องการในการดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉิน (จิตเวช / EMS)

1.5) การก�ากับติดตามประเมินผลพื้นที่ในระหว่าง

ด�าเนินการ 

1.6) จดัประชมุเพือ่ประเมนิความพร้อมในการบรหิาร

จัดการหากเกิดเหตุในพื้นที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินคลุ้งคลั่ง

ผ่านสถานการณ์จ�าลอง Table Top Exercise 

อย่างน้อย 1 ครั้ง

1.7) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา

ศักยภาพ EMR ด้านทักษะการพูดเกลี้ยกล่อม ผูกยึด 

(Physical Restraint) ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 

และการป้องกันตัว (1 วัน, 30 คน/ครั้ง, EMR 

ทั้งอ�าเภอ)

ยังไม่ได้
ด�ำเนินกำร

ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ด�ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

แนบ	File
word/pdf.

การติดตามและประเมินผล
“แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อ

และบูรณาการในพื้นที่”

กำรด�ำเนินงำน
รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน
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2.	Core	Team	ระดับจังหวัด	(ศููนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรจังหวัด) 

3.	Core	Team	ระดับจังหวัด	(รพช.	/	รพท.	/	รพศู.	/	รพ.จิตเวช)

4.	Core	team	ระดับอ�ำเภอ	(รพช.	/	รพ.สต.	/	อสม.)

ยังไม่ได้
ด�ำเนินกำร

ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ด�ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

แนบ	File
word/pdf.

กำรด�ำเนินงำน
รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน

2.1) การจัดประชุมปรับฐานความรู้ในการรับแจ้ง

และสั่งการ และแนวทางการประสานเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องฯ เช่น 191 ปภ. ฯลฯ

2.2) การสรุปแนวทางการประสานเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจิต

คลุ้มคลั่ง ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 

3.1) การจดัประชุมผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการเตรยีมรบั

และช่วยเหลือ รวมทั้งประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ในการช่วยเหลือผู ้ป ่วยฉุกเฉินจิตคลุ ้มคลั่งแบบ 

ไร้รอยต่อ ส�าหรับ ER ใน รพช. / รพท. / รพศ. และ 

รพ.จิตเวช

3.2) การสรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือและ

การประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่ง ส�าหรับห้องฉุกเฉินใน 

รพช. / รพท. / รพศ. และ รพ.จิตเวช

4.1) การค้นหากลุ่มเสี่ยง โดย อสม. และการจัดท�า

ฐานข้อมูลที่ รพ.สต. โดย รพ.สต. จัดประชุมชี้แจง

แนวทางการส�ารวจ/เครื่องมือ/วิธีการ

4.2) อสม. ด�าเนินการส�ารวจโดยใช้เครื่องมือ และ

ประเมินความรู้สัญญาณเตือนก่อนคลุ้มคลั่ง 

google	form	(+/-)

4.3) รพ.สต. รวบรวมและจัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง

ในชมุชน พร้อมทัง้ส่งข้อมลูรวบรวมเป็นภาพรวมระดบั

อ�าเภอ ที่ รพช. 
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4.4) สสอ./รพ.สต. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและแกนน�า

ชุมชน จัดกระบวนการในชุมชน เพื่อคืนข้อมูลกลุ่ม

เสีย่ง สร้างความตระหนกัและหามาตรการ/แนวทางสู่

การเป็น “ชุมชนจัดการตนเอง” พร้อมทั้งให้ความรู้

คนในชุมชนเรื่อง “สัญญาณเตือน”

4.5) รพ.สต. สรปุและจดัท�ามาตรการ / แนวทางสูก่าร

เป็น “ชมุชนจัดการตนเอง” ของพืน้ทีเ่ป็นภาพรวมของ

ต�าบล ส่งให้ รพช.

ยังไม่ได้
ด�ำเนินกำร

ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ด�ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

แนบ	File
word/pdf.

กำรด�ำเนินงำน
รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน
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ภาคผนวก
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หมู่บ้ำน...............................ต�ำบล.....................................อ�ำเภอ..............................จงัหวดั.......................

ชื่อผู้ส�ำรวจ.......................................................................อำยุ...................ปี

แบบส�ารวจครัวเรือน
กลุ่มเสี่ยงต่ออาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ท�าร้ายคนเอง/คนอื่น ท�าลายข้าวของ

ล�ำดับ

เพศู อำยุ อำยุดื่มสุรำเมำ
อำละวำด

ใช้ยำเสพติด จิตเวชเก่ำ มีพฤติกรรม
รุนแรง

ควำม
สัมพันธ์

กลุ่มเสี่ยง คนดูแลหลักลักษณะของกลุ่มเสี่ยง	(เลือกตอบเพียง	1	ลักษณะ)

กำรลงในแบบส�ำรวจ

(1)	เพศู	(กลุ่มเสี่ยง) ให้เขียน ชาย หรือ หญิง

(2)	อำยุ	(กลุ่มเสี่ยง) ลงตัวเลขตามปีบริบูรณ์ เช่น 41 ปี 7 เดือน ให้ลงตัวเลขเป็น 41 ปี 

(3)	กลุ่มเสี่ยง ให้เลือกตอบเพียง 1 ลักษณะ ดังนี้ 

 • ลักษณะที่ 1 เป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มสุรา เมาอาละวาดเป็นประจ�าหรือเกือบทุกวัน

 • ลักษณะที่ 2 เป็นผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดและยังเสพเป็นระยะๆ 

 • ลักษณะที่ 3 เป็นผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าที่ได้รับการวินิจฉัย (ขาดยาประจ�า มีอาการหูแว่ว หวาดระแวง)

 • ลักษณะที่ 4 เป็นผู้ที่มีประวัติทางพฤติกรรมและอารมณ์ ก้าวร้าวรุนแรง เคยท�าร้าย/ฆ่าตัวตาย

  หรือคนท�าลายข้าวของ 

(4)	ควำมสัมพันธ์	(คนดูแลหลัก)	: คนที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก เช่น พ่อ แม่ ลุง ป้า ฯลฯ

(5)	อำยุ	(คนดูแลหลัก)	: ลงตัวเลขตามปีบริบูรณ์ เช่น 41 ปี 7 เดือน ให้ลงตัวเลขเป็น 41 ปี
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1.1 เพศ    1) ชาย 2) หญิง 1.2 อายุ ........................ ปี

1.3 ผู้ตอบข้อมูลเป็น 1) กลุ่มเสี่ยง 2) ญาติ 3) ประชาชน

1.4 สถานภาพสมรส 1) โสด 2) คู่ 3) แยกกันอยู่  

 4) หม้าย 5) หย่าร้าง 6) อื่นๆ (ระบุ)..................

1.5 ระดับการศึกษา 1) ไม่ได้เรียน 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษา  

 4) ปริญญาตรี 5) ปริญญาโท/เอก

1.6 อาชีพ 1) ว่างงาน 2) งานบ้าน 3) นักเรียน/นักศึกษา  

 4) ค้าขาย 5) เกษตรกรรม 6) รับจ้าง

 7) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 8) อื่นๆ (ระบุ)............................

ส่วนที่	2	ควำมรู้ควำมเข้ำใจสัญญำณเตือนก่อนเกิดวิกฤตสุขภำพจิต	(คลุ้มคลั่ง/จิตประสำท/อำรมณ์)

ท่านคิดว่า	“อำกำรหรือสัญญำณเตือน”	ก่อนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ท�าร้ายร่างกายตนเอง/

คนอื่น ท�าลายข้าวของมีลักษณะอย่างไร ให้เขียน “√” ในช่องที่คิดว่า (ถูก) หรือ (ผิด) 

แบบส�ารวจความรู้ความเข้าใจสัญญาณเตือนและการแจ้งขอความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินจิตคลุ้มคลั่ง ส�าหรับญาติหรือคนใกล้ชิด

หมูบ้่ำน...................................ต�ำบล..................................อ�ำเภอ..............................จงัหวดั.........................

ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบข้อมูล

















































ข้อควำม

1. เดินไปเดินมาตลอดเวลา เรียกก็ไม่ยอมหยุดเดิน	(ถูก)

2. บ่นหิว และกินตลอดทั้งวัน (ผิด)

3. กระวนกระวาย อยู่ไม่นิ่ง ควบคุมตัวเองไม่ได้ (ถูก)

4. นั่งหรือเดินพูดคุยคนเดียว	(ถูก)

5. กลางคืนไม่หลับไม่นอน หวาดระแวงว่ามีคนจะมาท�าร้าย (ถูก)

6. กลางวันนอนยาว กลางคืนออกเที่ยวถึงเช้า	(ผิด)

7. หน้าตาเศร้าหมอง เคยพูดบ่นอยากตาย	(ถูก)

8. เบื่ออาหาร น�้าหนักลดลง (ผิด)

9. พูดเสียงดัง ตาขวาง ทั้งที่เคยเป็นคนเรียบร้อย	(ถูก)

10. เก็บตัว อยู่แต่ในบ้าน ไม่สุงสิงกับใคร (ถูก)

ถูก ผิด
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ส่วนที่	3	กำรขอควำมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภำพจิต	(คลุ้มคลั่ง/จิตประสำท/อำรมณ์)

3.1 เมื่อท่านพบเห็นผู ้ที่มีอาการคลุ ้มคลั่ง อาละวาดฯ จะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง  

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 1. บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน เช่น อสม. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ............................

 2. ต�ารวจ 191 

 3. การแพทย์ฉุกเฉิน 1669

 4. หน่วยงานอื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

3.2 ท่านรู้จักการแพทย์ฉุกเฉินหรือเลขหมาย 1669 หรือไม่

 0. ไม่รู้จัก   

  1. รู้จัก

3.3 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คนที่ท่านดูแลอยู่มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ท�าร้ายตนเอง/คนอื่น ท�าลาย

ข้าวของไปจากช่วงปกติหรือไม่ 

 0. ไม่มี

 1. มี จ�านวน...............ครั้ง ครั้งล่าสุด ท่านท�าอย่างไร

   0) ปล่อยให้อาการลดลงจนกลายเป็นปกติไปเอง 

   1) จัดการด้วยตนเอง (เรียกญาติ คนในครอบครัวเข้าช่วย)

   2) ขอความช่วยเหลือจากบุคคล หน่วยงานในชุมชน เช่น ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

    อสม. อปพร. ต�ารวจบ้าน รพ.สต. หรือ นายก อบต. เป็นต้น 

   3) ร้องขอให้หน่วยงานอื่นๆ มาช่วย เช่น ต�ารวจ 191, การแพทย์ฉุกเฉิน 1669

   4) จัดการด้วยวิธีอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..............................................................................................
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แบบสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต 

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / อบต. / มลูนธิิ 
 

รพ.สต…………………………………………………….. อำเภอ ……………………………………… จังหวัด …………………………………………….  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรและกลุ่มเสีย่ง 
1. ข้อมูลประชากรพ้ืนทีท่ี รพ.สต. รบัผิดชอบ  

ขอข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและประชากรทุกหมูบ่้านที่ รพ.สต. รับผิดชอบ โดยแต่ละหมูบ่้านขอข้อมลูประกอบด้วย  
1) จำนวนครัวเรือน  …………………………….. ครัวเรือน 
2) จำนวนประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ …………………………….. คน 

แยกตามเพศ ชาย ......................... คน 
หญิง ......................... คน 

แยกตามกลุม่อายุ ต่ำกว่า/เท่ากับ 5 ปี ........... คน 
6 – 12 ปี ........................... คน 
13 – 18 ป ี......................... คน 
19 – 24 ป ี......................... คน 
25 – 59 ป ี......................... คน  
60 ปีข้ึนไป ......................... คน 

 
3) ผู้ป่วยจิตเวชในพื้นท่ี 

ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชรายบุคคลที่ รพ.สต. ติดตามในหมูบ่้านทีร่ับผิดชอบปจัจบุัน โดยระบุรายละเอียดเพียง             
3 ตัวแปร นั้นคือ เพศ, อายุ, ปัญหาสุขภาพจิต ดังแบบฟอรม์ตัวอย่าง ดังนี ้

 

อธิบายการลงข้อมลูในตาราง :  [ เพศ (ชาย, หญิง), อายุ (ใส่ตัวเลขอายุเป็น ปี), ปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช              
(หากรู้ช่ือโรคใหร้ะบุ เช่น จิตเภท, ซมึเศร้า ฯลฯ / หากไมรู่้ช่ือโรคใหร้ะบอุาการ) ] 

ลำดับ เพศ อาย ุ ปัญหาสขุภาพจิต/จิตเวช 
    
    
    
    
    
    
    

แบบส�ารวจข้อมูลพ้้นฐาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ส�าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 / อบต. / มูลนิธิิ



29
คู่่�มืือการดำำาเนิินิงานิแนิวทางการดำ่แลผู้่�ป่่วยฉุุกเฉุินิวิกฤตสุุขภาพจิิตแบบไร�รอยต�อและบ่รณาการในิพ้�นิท่�

 

  

 

ส่วนท่ี 2  ข้อมลูด้านบุคลากร  
1. ข้อมูลบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต/ผู้มีอาการคลุม้คลั่ง อาละวาด  

1.1)  ด้านบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. 
บุคลากร จำนวน 

- พยาบาลวิชาชีพ   
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
- นักวิชาการสาธารณสุข   
- ทันตสาธารณสุข   
- แพทย์แผนไทย  
- อื่นๆ................................................  

    
       รพ.สต. มีบุคลากรเคยผา่นการอบรมด้านสุขภาพจิต/ผูป้่วยจิตเวช/อาการคลุ้มคลั่ง หรือไม ่
         [   ] ไม่มี  [   ] มี ระบจุำนวนผู้ทีเ่คยเข้ารบัการอบรม_____คน ได้แก่ 
    [   ] หลักสูตรระยะสั้น 1-5 วัน ........ คน (ช่ือหลกัสูตร.............................................................................. 

       ................................................................................. ............................................................................) 
                       [   ] หลักสูตรเฉพาะทางทางการพยาบาลสุขภาพจิตฯ 4 เดือนหรือมากกว่า .........คน 
                       [   ] หลักสูตรเฉพาะทางทางการพยาบาลสารเสพติด 4 เดือนหรือมากกว่า .........คน 
                       [   ] หลักสูตรปริญญาโทการพยาบาลสุขภาพจิตฯ  .........คน 
   

1.2) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (รพ.สต. หรือ อบต/มูลนิธิ) 
    จำนวนรถปฎิบัติการฉุกเฉินระดับตา่งๆ ท่ีจดทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS) จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)  จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 

 
จำนวนบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน (รพ.สต. หรือ อบต/มูลนิธิ) 

ประเภท 
จำนวน 
(คน) 

ปฏิบัติงานได้
จริง (คน) 

การอบรมหลกัสูตรเกี่ยวกับผู้ป่วย 
จิตเวช/อาการคลุ้มคลัง่ฯ (คน) 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์     
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์     
พนักงานฉุกเฉินการแพทย ์    
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)    
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     หลักสูตรท่ีได้รับการอบรม เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช/อาการคลุ้มคลั่งฯ ได้แก ่
หลักสูตร จัดอบรมโดย 

  
  
  

 
รพ.สต. มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน/กู้ชีพ ท่ีจัดตั้งขึ้นมาและประจำท่ี รพ.สต. หรือไม่ 
[   ] ไม่มี       
[   ] มี  เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ............................... 
 บุคลากรประกอบด้วย  1……………………………………………… จำนวน ..................... คน 
    2……………………………………………… จำนวน ..................... คน 
    3……………………………………………… จำนวน ..................... คน 

2. ระบบบริการดูแลช่วยเหลือและรักษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสขุภาพจิต/ผู้มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ 
2.1 รพ.สต. “มีรปูแบบสำหรับการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตหรือกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องหรือไม่”  
          [   ]  ไม่มีบรกิาร (ข้ามไปทำ ข้อ 3.4)          
          [   ]  มบีรกิารรวมในคลินิกทั่วไป    
          [   ] มีบริการคลินิกเฉพาะ ระบุบริการเฉพาะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
                  [   ] คลินิกจิตเวช          [   ] คลินิกสุรา        [   ] คลินิกสารเสพติด     [   ] กลุ่มบำบัด               
                  [   ] การให้คำปรึกษา     [   ] การเยี่ยมบ้าน    [   ] อื่น ๆ ระบุ___________________ 
อธิบายรูปแบบ/วิธี/กระบวนการหรอืเครือ่งมอื อุปกรณ์ที่ดำเนินการ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................ ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................... 

2.2 องค์ความรู้/เทคโนโลยี คู่มือ เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติ สำหรับการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉนิ
วิกฤตสุขภาพจิต/ผู้มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ 

องค์ความรู้ฯ รายละเอียดเบื้องต้น ใช้เมื่อปี พ.ศ. 
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2.3 ที่ผ่านมา รพ.สต. มีการประสานการทำงานร่วมกับ “หน่วยงานในชุมชน เช่น รพ.สต. อบต. อสม......” ใน
การดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ  
อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.7)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 

อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น    .................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ ........................... 
................................................................................................................................................................................................... 

2.4 ที่ผ่านมา รพ.สต. มีการประสานการทำงานร่วมกับ “หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ตำรวจ ทหาร” ในการ
ดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.5)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 

อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น    .................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ ........................... 
........................................................................................................................................................................ ........................... 

2.5 ที่ผ่านมา รพ.สต. มีการประสานการทำงานร่วมกับ “บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ ศูนย์รบัแจ้งเหตุ 
หน่วยงานกู้ชีพมูลนธิิ กู้ชีพ อบจ. อบต.” ในการดูแลช่วยเหลือและรักษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลัง่ฯ)             
ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.6)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 

อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น    .................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ ........................... 
........................................................................................................................................................................ ........................... 

2.6 ที่ผ่านมา รพ.สต. มีการประสานการทำงานร่วมกับ “โรงพยาบาลชุมชน” ในการดูแลช่วยเหลือและรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร   
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.4)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 

อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น    .................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ ........................... 
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 2.7 ที่ผ่านมา รพ.สต. มีการประสานการทำงานร่วมกับ “หน่วยงานอ่ืน เช่น รพ. เอกชน, NGO, ห้างร้าน.........” 
ในการดูแลช่วยเหลือและรกัษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจติ (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลงัเกิดเหตุ 
อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.8)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 

อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น    .................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

2.8 ความคิดเห็นอื่นๆ ต่อการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ)  
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................. ................................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................. ....................................................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................. ....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................ .................................................................................................... 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต  
สำหรับโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนท่ีเข้ารว่มโครงการ 

ช่ือโรงพยาบาล................................................... อำเภอ ..................................................จงัหวัด .............................................. 
.......................................................................................................................................................... .......................................... 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของ รพ. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดแูลรักษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต 
1.1) ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

จำนวนเตียง จำนวนบุคลากร 
จำนวน 

เตียงใน รพ. 
จำนวนเตียงรับ ผป.

จิตเวช (0=ไม่มี) 
จิตแพทย ์ นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห ์
พยาบาลด้านสขุภาพจิตและจิตเวช 

ปริญญาโท PG 4 เดือน หลักสูตรระยะสั้น  
        

 
1.2) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ในโรงพยาบาล) 

จำนวนรถปฎิบัติการฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉนิระดับต่างๆ ท่ีจดทะเบยีนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
➢ ปฏิบัตกิารฉุกเฉินระดับสูง (ALS)  จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS)  จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)  จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 
➢ ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)   จำนวน  คัน ปฏิบัติงานได้จริง  คัน 

 

จำนวนบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประเภท จำนวน (คน) ปฏิบัติงานได้จริง (คน) 
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช/ 

อาการคลุม้คลั่งฯ (คน) 
แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน    
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    
พยาบาลวิชาชีพในห้องฉุกเฉิน    
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์     
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์     
พนักงานฉุกเฉินการแพทย ์    
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)    

       

หลักสูตรท่ีได้รับการอบรม เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช/อาการคลุ้มคลั่งฯ ได้แก ่
1. หลักสูตร.....................................................   อบรมโดย ............................................................................. 
2. หลักสูตร.....................................................   อบรมโดย ............................................................................. 
3. หลักสูตร.....................................................   อบรมโดย ............................................................................. 
4. หลักสูตร.....................................................   อบรมโดย ............................................................................. 
5. หลักสูตร.....................................................   อบรมโดย ............................................................................. 

ข้้อมููลพื้้�นฐาน การพัื้ฒนาระบบบริการการแพื้ทย์์ฉุุกเฉิุนสำำาหรับผูู้้ป่่วย์ฉุุกเฉิุน
วิกฤตสำุข้ภาพื้จิิต สำำาหรับโรงพื้ย์าบาลจิังหวัด และโรงพื้ย์าบาลชุุมูชุน

ท่�เข้้าร่วมูโครงการ
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2. ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความเสี่ยงก่อความรนุแรง  

รหัสโรค ชื่อกลุ่มโรค 
จำนวน  

(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
F00-F09 ความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย  
F10-F19 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  
F20-F29 โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด  
F30-F39 ความผิดปกติทางอารมณ์  
F40-F49 โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม  
F50-F59 กลุ่มอาการทางพฤติกรรมที่พบร่วมกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปัจจัยทางกายภาพ  
F60-F69 ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่  
F70-F79 ภาวะปัญญาอ่อน  
F80-F89 ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต  
F90-F98 ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมที่มักเริ่มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่น  
โรคอ่ืนๆ ความผดิปกติทางจิตที่ไม่ระบุรายละเอียด  

 
3. ระบบบริการดูแลช่วยเหลือและรักษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสขุภาพจิต/ผู้มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ 

3.1 โรงพยาบาล “มีรูปแบบสำหรับการดูแลช่วยเหลือและรักษาผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตหรอืกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง” หรอืไม่  
         [   ] ไม่มีบริการ (ข้ามไปทำ ข้อ 3.2)          
         [   ] มบีริการรวมในคลินิกทั่วไป    
         [   ] มีบริการคลินิกเฉพาะ ระบุบริการเฉพาะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
                  [   ] คลินิกจิตเวช          [   ] คลินกิสุรา        [   ] คลินิกสารเสพติด     [   ] กลุ่มบำบัด               
                  [   ] การให้คำปรึกษา     [   ] การเยี่ยมบ้าน    [   ] อื่น ๆ ระบุ___________________ 
อธิบายรูปแบบ/วิธี/กระบวนการหรอืเครือ่งมอื อุปกรณ์ที่ดำเนินการ......................................................................................... 
................................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

3.2 องค์ความรู้/เทคโนโลยี คู่มือ เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติ สำหรับการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
สุขภาพจิต 

องค์ความรู้ฯ รายละเอียดเบื้องต้น ใช้เมื่อปี พ.ศ. 
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3.3 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ “ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช” 
และ “การแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ 1669 และ ห้อง ER)” ในการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้ม
คลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร   
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.4)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 
อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น ………….................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
3.4 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการประสานการทำงานร่วมกับ “หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ตำรวจ ทหาร” ในการ

ดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.5)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 
อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น ………….................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
3.5 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการประสานการทำงานร่วมกับ “หน่วยงานกู้ชีพมูลนิธิ กู้ชีพ อบจ. อบต.” ในการดูแล

ช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.6)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 
อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น ………….................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
3.6 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการประสานการทำงานร่วมกับ “หน่วยงานในชุมชน เช่น รพ.สต. อบต. อสม......” ในการ

ดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.7)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 
อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น ………….................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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3.7 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการประสานการทำงานร่วมกบั “หน่วยงานอ่ืน เช่น รพ. เอกชน, NGO, บริษัท ห้างร้าน..” 
ในการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ) ไม่ว่า ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ 
หรือไม่ อย่างไร 
 [   ] ไม่มี (ข้ามไปทำ ข้อ 3.8)        

[   ] มีการประสานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มกีระบวนการหรอืแผนผงัการทำงานที่ชัดเจน       
[   ] มีการประสานด้วยกระบวนการหรือแผนผังการทำงานที่ชัดเจน 
อธิบายลักษณะกระบวนการหรือแผนผงัการทำงานสั้น ………….................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... ................................ 

.................................................................................................................................................................... ................................ 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

3.8 ความคิดเห็นอื่นๆ ต่อการดูแลช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต (คลุ้มคลั่ง อาละวาดฯ)  
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ .................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
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