คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการประชาชน
(Work Manual)

คูมือที่ 2 ชื่อคูมือ การใหบริการผูปวยจิตเวชสารเสพติดแบบผูปวยใน
ของ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข)

(กลุม/ฝาย/งาน) งานบริการผูปวยใน

กุมภาพันธ 2560

สารบัญ
หนา
1
1
1
2
2
2

1.ผูรับบริการหลัก/ชองทางการใหบริการ
2. ขั้นตอน / ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ
3.เอกสาร /แบบฟอรมที่ใชในการขอรับบริการ
4.คาธรรมเนียมการบริการ
5.การประกันคุณภาพ /ประสิทธิภาพการบริการ
6.ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ภาคผนวก
1.แบบฟอรม
2.ตัวอยางการเขียนแบบฟอรม
รายชื่อผูจัดทํา
1. นางสาวศศิธร
2. นางธนิดา
2. นางเพชรรัตน
3.นางทิพยพธู
4. นางดวงใจ

สายชาลี
ธนชิตพิพิธ
บุญปลอด
จันทเรืองทอง
พลงาม

หัวหนากลุมการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

-11.ผูรับบริการหลัก/ชองทางกรรใหบริการ
ผูรับบริการหลัก : ผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติด ผูที่มีปญหาโรคทางจิตเวชรวมกับปญหาในการใชสารเสพ
ติดชนิดอื่นๆ ยกเวนสุรา จากการวินิจฉัยโดยใชเกณฑ ICD 10
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
ผูรับบริการอายุ 12 ปขึ้นไป แพทยมีคําสั่งใหนอนรักษา เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง
แบบผูปวยใน แผนกจิตเวชชาย – หญิง วินิจฉัยเปน
โรคจิตเวชสารเสพติด

2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ
ลําดับ
ขั้นตอน
1
ประเมินผูปวยวามีภาวะยุงยากซับซอน หรือไม
2
บําบัดอาการทางจิต EPRS >% SAVE แดงไมเกิน 7 วัน
3
ถาเปนผูปวยที่ไมยุงยากซับซอน บําบัดแบบ MI
4
ถาเปนผูปวยยุงยากซับซอนใชโปรแกรม COD (MMSE >18)
5
ถาผูปวยยุงยากซับซอนแตประเมิน MMSE ไมผานทํา MI
หมายเหตุ

ระยะเวลา
แรกรับ
7 วัน
1 สัปดาห
1 สัปดาห

ผูรับผิดชอบ
พยาบาล
แพทย,พยาบาล
พยาบาลเจาของไข
สหวิชาชีพ
พยาบาลเจาของไข

MI อยางนอย 2 session / สัปดาห
COD ครบ 12 กิจกรรม ครบสหวิชาชีพ ตามตารางกิจกรรมที่แนบ

3.เอกสาร/แบบฟอรมที่ใชในการขอรับบริการ
ลําดับ
เอกสาร/แบบฟอรม
เอกสารสําหรับผูรับบริการ
1
สําเนาบัตรประชาชน
2
สําเนาทะเบียนบาน
3
บัตรนัด
4
ใบสงตอการรักษา
เอกสารผูใหบริการ
1
เอกสารแบบเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยใน เพื่อแยกประเภทยุงยาก ซับซอน
2
แบบประเมิน MMSE
3
แบบบันทึก กิจกรรม COD

จํานวน (ฉบับ)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1
1
1

-24.คาธรรมเนียมการบริการ
ลําดับ
1

รายละเอียดการบริการที่มีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม
(บาท)

เรียกเก็บตามรายการที่ผูปวยไดรับบริการ

5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการใหบริการ
ลําดับ
ผลสําเร็จของการบริการที่จะสงมอบแกผูรับบริการ
1
รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดยุงยาก ซับซอนที่บําบัดครบสามารถหยุดเสพสารเสพติด
ตอเนื่องได 3 เดือน (เปาหมาย รอยละ 50)
2
รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดที่ผานการบําบัดมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังบําบัดครบ หรือมี
คุณภาพชีวิตระดับสูงขึ้นไป (รอยละ 80)
3
รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดยุงยาก ซับซอนกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลภายใน 90
วัน (เปาหมาย ≤รอยละ 10)

6.ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ลําดับ
ผลสําเร็จของการบริการที่จะสงมอบแกผูรับบริการ
1
ตูรับเรื่องรองเรียน ทั้งหมด 6 ตู ตามจุดบริการ
2
ทาง web side ของทางโรงพยาบาล www.jvnkp.net
3
แจงกับผูใหบริการโดยตรง
4
ทางหมายเลขโทรศัพท 042 539000-49
5
ทาง Facebook https://th-th.facebook.com/jvnkp

ภาคผนวก

Acute Phase

ผังไหลกระบวนการบริการผู้ป่วยโรคร่ วมจิตเวชสารเสพติด ผู้ป่วยใน
(IPD)
ผู้ป่วยโรคร่ วมจิตเวชสารเสพติด
รับไว้ รักษาแบบผู้ป่วยใน

ระยะบําบัดรักษาอาการทางจิต
และถอนพิษยาเสพติด

No

Yes

มีการใช้ Alcohol
หรือไม่

Yes

ผู้ป่วยยุง่ ยากซับซ้ อน
หรือไม่

No

No

มีการใช้ Alcohol
หรือไม่

Yes

Protocol การดูแลผู้ป่วย
ระยะถอนพิษสุรา

Protocol การดูแลผู้ป่วย
ระยะถอนพิษสุรา

บําบัดรักษาอาการทางจิตเวชจากโรคจิตเวชและสารเสพติด
(BPRS ลดลง > 24% และ SAVE แดงไม่เกิน 7 วัน)

บําบัดรักษาอาการทางจิตเวชจากโรคจิตเวชและสารเสพติด
(BPRS ลดลง > 24% และ SAVE แดงไม่เกิน 12 วัน)

Treatment Phase
ระยะบําบัดรักษาโรคร่ วมจิตเวช
และบําบัดยาเสพติด

บําบัดแบบเสริ มสร้ างแรงจูงใจ (MI)
โดยพยาบาลเจ้ าของไข้ อย่างน้ อย 2 Session/สัปดาห์
( BPRS ลดลงจากแรกรับ > 30% และ Stage of
Change อยูระดับ Determination หรือคะแนน
Socrates ดานการยอมรับ (Recognition) > 32 คะแนน

จําหน่ายจากโรงพยาบาล

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมสารเสพติด (COD
intervention) โดยทีมสหวิชาชีพ (ตามตารางกิจกรรม)
( BPRS ลดลงจากแรกรับ > 30% และ Stage of Change
อยูระดับ Determination หรือคะแนน Socrates ดาน
การยอมรับ (Recognition) > 32 คะแนน

จําหน่ายจากโรงพยาบาล

ผังไหลกระบวนการบริการผู้ป่วยโรคร่ วมจิตเวชสารเสพติด ผู้ป่วยใน(IPD)
Maintenance Phase

No

ผู้ป่วยสามารถบําบัด
ต่อแบบผู้ป่วยนอก

ติดตาม
No

Yes

ผู้ป่วยสามารถบําบัด
ต่อแบบผู้ป่วยนอก
COD

Yes

ประเมินปั ญหาการใช้ สรุ า
และสารเสพติด 1 ปี

OPD card (ยุง่ ยาก ซับซ้ อน)
มา F/U หลังจําหน่าย

ติดตามการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
พยาบาล OPD จะส่งต่อ
พยาบาลประจําคลินิกบําบัด

ส่งต่อข้ อมูลงานจิตเวชชุมชน/

COD
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอก
และประเมินปั ญหายุง่ ยาก ซับซ้ อน

ยุง่ ยาก
ซับซ้ อน และเข้ าโปรแกรมการ
ดูแลผู้ป่วยโรคร่วมสารเสพติด
แบบผู้ป่วยนอก
บริการ

ปั ญหาพฤติกรรมรุนแรง
และการทําร้ ายตัวเอง

มีปัญหาญาติไม่
ยอมรับ/ชุมชนปฏิเสธ

มีภาวะติดสารเสพติดอย่างมาก
(ASSIST > 27 คะแนน , Audit > 20 คะแนน)

ประเมินโรคร่วม เช่น โรคทาง
อารมณ์, ปั ญหาพฤติกรรม
สติปัญญาบกพร่อง, Organic
brain

ประเมินปั ญหาและวางแผนการ

บําบัดการใช้ สารเสพติดและติดตาม
6 (
มาจะถูกส่งพบพยาบาลประจํา
คลินิกบําบัด COD)

เครื อข่าย/ญาติ/ชุมชน
(โดยทีมสหสาชาชีพ/เครื อข่าย/
ชุมชน)
ประสานข้ อมูลผู้ป่วยให้ กบั
โรงพยาบาลเครื อข่ายโดยใช้
โปรแกรม Long Term Care

บําบัดรักษา

6 เดือน
(

No
ผู้ป่วยหยุดเสพ
หรื อไม่

1, 3, 6,12 เดือน

Yes

ชุมชน 9 ด้ าน)

ผู้ป่วยอาการทุเลา/สามารถอยูใ่ นชุมชนได้

จําหน่ายจาก
โปรแกรม

ตารางกิจกรรม COD-IPD Intervention
วัน

เวลา 10.00-11.00 น.

จันทร

อังคาร

*แรงจูงใจสรางได
(Stage of Change: MI/MET)
(พยาบาลเจาของ Case)

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

**ใหคําปรึกษาครอบครัว
(พยาบาล)
กรณียุงยากซับซอน
(พยาบาลจิตเวชชุมชน/
สหวิชาชีพ)

เวลา 14.00-15.00 น.

โรคสมองติดยา/สุรา
(พยาบาล)

นันทนาการบําบัด
(พยาบาล)

การจัดการตัวกระตุนภายนอก/ภายใน (1)
(พยาบาล)

ทักษะสังคม
(นักสังคมสงเคราะห)

การจัดการความเครียด (เครียดได...ก็หายได)
(พยาบาล)

ความรูเรื่องยาและการจัดการกับอาการขางเคียงของยา
(เภสัชกร)

การจัดการตัวกระตุนภายนอก/ภายใน (2)
(พยาบาล)

Projective group Psycho Therapy
(นักจิตวิทยา)

เตรียมความพรอมกอนกลับบาน
(พยาบาล)

พฤติกรรมเปลี่ยนได...โดยใชความคิด (CBT)
(นักจิตวิทยา)

แผนการดูแลผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติด
ระยะ

ทีมสหวิชาชีพ
แพทย

พยาบาล/
พยาบาลเจาของไข

เภสัชกร

นักจิตวิทยาคลินิก

Acute Phase

Treatment Phase

ระยะบําบัดรักษาอาการทางจิตและถอนพิษยาเสพติด
(ไม่เกิน 1 สัปดาห์,กรณียงุ่ ยากซับซ้ อนไม่เกิน 12 วัน)

ระยะบําบัดรักษาโรคร่ วมจิตเวช และบําบัดยาเสพติด

- ตรวจวินิจฉัย ใหการรักษาโดย เนนการรักษา
ภาวะจิตเวช และภาวะถอนพิษยาเสพติด
- ใหขอมูลญาติ/ผูดูแลเกี่ยวกับโรคและแนว
ทางการรักษาภาวะโรครวมจิตเวชสารเสพติด
- ประเมินปญหาการใชสุรา/ยาเสพติด
- ประเมินผูปวยยุงยาก ซับซอน
- ประเมินความเสี่ยงทางคลินิก
- ใหการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล เนน
ใหผูปวยไดรับการดูแลตามสภาพปญหาในระยะ
ถอนพิษยาเสพติด และ บําบัดรักษาภาวะจิตเวช
ใหอาการสงบและปลอดภัย
- เฝาระวัง ติดตาม ประเมินผลดานยา
- ปะเมินความคลาดเคลื่อนจากการใชยา

- ใหการรักษา ประเมินการใชยา ติดตามและ
ควบคุมอาการทางจิตเวช
-ใหขอมูลการรักษาตอเนื่องกับผูปวยและญาติ

- ตามความจําเปนและปญหาความตองการของ
ผูปวยและญาติ

- บําบัดทางจิตวิทยารายบุคคคล/รายกลุม
- ตรวจทางจิตวิทยาเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ของแพทย (ในกรณีแพทยสงตรวจ)

Maintenance Phase
ระยะบําบัด

- ประเมิน ใหการรักษาและควบคุมอาการ
ทางจิตเวชกําเริบ
- ใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับโรคจิต
เวชและยาเสพติด
-ประเมินการใชยาและผลขางเคียงจากการใชยา -ประเมินปญหาทั้งจากภาวะจิตเวชและการ
-ประเมินสภาพปญหาและเตรียมความพรอม
ใชสารเสพติด
ของผูปวยดานการบําบัดยาเสพติด
-ฝกทักษะที่จําเปนในการหยุดสารเสพติด
- บําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเลิกใช
เชน ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการจัดการกับ
สุรา/ยาเสพติด (MI/MET)
ตัวกระตุนภายใน/ภายนอก
- กิจกรรมบําบัดรายบุคคล/รายกลุม
- ติดตามและจัดการอาการขางเคียงจากการให -ประเมินการใชยาของผูปวยอยางตอเนื่อง
ยา และความคลาดเคลื่อนจากการใชยา
- ใหความรูกับผูปวยและญาติเรื่องยา
-ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีจัดการเมื่อมีปญหา

แผนการดูแลผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติด
ระยะ

ทีมสหวิชาชีพ
นักสังคมสงเคราะห

Acute Phase

Treatment Phase

ระยะบําบัดรักษาอาการทางจิตและถอนพิษยาเสพติด
(ไม่เกิน 1 สัปดาห์,กรณียงุ่ ยากซับซ้ อนไม่เกิน 12 วัน)

ระยะบําบัดรักษาโรคร่ วมจิตเวช และบําบัดยาเสพติด

- ตามความจําเปนและปญหาความตองการของ
ผูปวยและญาติ

-ประเมินปญหาทางสังคม ครอบครัว ชุมชน
-จัดกิจกรรมบําบัดสนับสนุนทางอารมณและ
ทักษะสังคม

Maintenance Phase
ระยะบําบัด

-ประเมินความสามารถการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในสังคมและการทํางานอยาง
ตอเนื่องใหผูปวยและครอบครัวแตละราย

Stage of Change approach
1) ขั้นเมินเฉย: Pre Contemplation
2) ขั้นลังเลใจ: Contemplation
3) ขั้นตัดสินใจเปลี่ยนแปลง: Preparation/
Determination
4) ขั้นกระทําการปลี่ยนแปลง: Action
5) ขั้นคงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลง: Maintenance
6) ขั้นกลับไปสูพฤติกรรมเดิม: Relapse

Information, Feedback
Pros and Cons
Menu, Freedom of choice,
Responsibility, Self-efficacy
Compliance
Relapse prevention
Hope, Support, Self-efficacy

Acute Phase
1. รอยละผูปวยสุรามีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง
(Severe/Extremely severe: AWS ≥ 10
คะแนน) นานเกิน 3 วัน (เปาหมาย ≤ 5)
2. รอยละผูปวยมีระยะเวลารวมของการถอนพิษ
สุรา ไมเกิน 5 วัน (เปาหมาย 100)
3. รอยละการรักษาผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพ
ติดในระยะ Acute Phase อาการสงบตาม
เกณฑ (เปาหมาย ≥ 80)
- ผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดทั่วไปไมเกิน
7 วัน
- ผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดยุงยาก
ซับซอน ไมเกิน 12 วัน
4. อัตราผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดเกิด
ผลขางเคียงจากยา (ADR) ในระดับ E ขึ้นไป
(เปาหมาย 0)
5. จํานวนผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดที่ฆา
ตัวตายสําเร็จ (เปาหมาย 0)
6. จํานวนผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดที่
พยายามฆาตัวตาย (เปาหมาย0)
7. จํานวนผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการเกิด
อุบัติเหตุขณะรับไวรักษา ≥ ระดับ E
(เปาหมาย 0)

Treatment Phase
1. รอยละผูปวยที่โรครวมจิตเวชสารเสพติดไดรับการ
บําบัดแบบเสริมสรางแรงจูงใจ (MI/MET) ในการลด
หรือหยุดใชสารเสพติด (รอยละ 95)
2. รอยละของผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดกอน D/C
มีระดับขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of
change) อยูในขั้น Preparation/ Determination
หรือคะแนน Socrates ดานการยอมรับ
(Recognition) > 32 คะแนน (รอยละ 80)
3. รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดไมกลับมารักษา
ซ้ําในโรงพยาบาลแบบผูปวยในภายใน 28 วัน
(เปาหมาย ≥ 98)
4. รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดยุงยากซับซอน
เขารับการบําบัดรักษาจนครบโปรแกรมผูปวยใน
(รอยละ 70)

Maintenance Phase
1.รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดที่ไมยุงยาก
ซับซอนมีคะแนน ASSIST หรือ AUDIT ลดลงหรือ
ASSIST < 4 คะแนน, AUDIT < 8 คะแนน ใน 1 ป
(รอยละ 80)
2. รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดยุงยาก
ซับซอนกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลภายใน 90 วัน
(เปาหมาย ≤รอยละ 10)
3.รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดยุงยาก
ซับซอนที่บําบัดครบสามารถหยุดเสพสารเสพติด
ตอเนื่องได 3 เดือน (เปาหมาย รอยละ 50)
4.รอยละผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติดที่ผานการ
บําบัดมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังบําบัดครบ หรือมี
คุณภาพชีวิตระดับสูงขึ้นไป (รอยละ 80)

Acute Phase
8. จํานวนการบาดเจ็บและความเสียหายจาก
พฤติกรรมรุนแรงของผูปวย ≥ ระดับ E
(เปาหมาย 0)
9. จํานวนผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติด
หลบหนีสําเร็จ (เปาหมาย 0)
10. จํานวนผูปวยโรครวมจิตเวชสารเสพติด
พยายามหลบหนี (เปาหมาย 0)

Treatment Phase

Maintenance Phase

แบบบันทึก COD-IPD intervention
COD Intervention

วันที่
สหวิชาชีพ

1.โรคสมองติดยา/สุรา

พยาบาล

2.การจัดการตัวกระตุ้นภายนอก

พยาบาล

3.การจัดการตัวกระตุ้นภายใน

พยาบาล

4.การจัดการความเครี ยด

พยาบาล

5.ให้ คาํ ปรึกษาครอบครัว

พยาบาล

6.Stage of Change: MI/MET

พยาบาลเจ้ าของ case

7.เตรี ยมความพร้ อมก่อนกลับบ้ าน

พยาบาล

8.นันทนาการบําบัด

พยาบาล

9.Projective group psycho therapy

นักจิตวิทยา

10.

...โดยใช้ ความคิด: CBT นักจิตวิทยา

11.ทักษะสังคม

นักสังคมสงเคราะห์

12.
ข้ างเคียงของยา

เภสัชกร

ครบถวน หมายถึง ผูปวยไดรับ Intervention ครบทุกกิจกรรม และครบทุกสหวิชาชีพ

วันที่
ผู้บาํ บัด

ผู้บาํ บัด

แบบคัดกรอง ASSIST V3.1
1.ในชีวิตของคุณ คุณเคยใชสารเสพติด.................หรือไม (การใชนอกเหนือจากที่แพทยสั่ง) *ถาตอบวาไมเคย
จบการสัมภาษณ*
ชนิดสารเสพติดที่ประเมินครั้งนี้ .................................
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา

ไมเคย

2. คุณใชสาร…..……บอยเพียงไร

0

เคย
1-2
ครั้ง
2

เคย
เคย
ทุก
ทุก
เดือน สัปดาห
3
4

เกือบ
ทุกวัน
6

**ถาตอบวา"ไมเคย"ทุกสารเสพติด ใหขามไปถามขอ 6-8

3.คุณเคยรูสึกอยากที่จะใชสาร……...อยางรุนแรง บอยครั้ง
0
3
4
5
6
เพียงไร
4.การใชสาร...........ทําใหเกิดปญหาสุขภาพ/ครอบครัว/
0
4
5
6
7
สังคม/กฎหมายหรือการเงินกับคุณบอยเพียงไร
5.คุณไมสามารถทํากิจกรรมที่คุณควรจะทําไดตามปกติ
0
5
6
7
8
เนื่องจากคุณใชสาร……บอยครั้งเพียงไร
ในชวงเวลาที่ผานมา
ไมเคย เคย แตกอน 3 เคย ในชวง 3 เดือน
เดือนที่ผานมา
ที่ผานมา
6.เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนอื่นเคยแสดงความกังวลหรือ
0
3
6
ตักเตือนคุณเกี่ยวกับการใชสาร……….ของคุณหรือไม
7.คุณเคยพยายามหยุดหรือลดการใชสาร............ให
0
3
6
นอยลงแตทําไมสําเร็จหรือไม
รวมคะแนน
8. คุณเคยใชสารเสพติดใดๆโดยการฉีดหรือไม
(การใชนอกเหนือจากแพทยสั่ง)

...............................................
ไมเคย เคยภายใน 3
เคย กอนหนา 3
เดือนนี้
เดือนนี้




การแปลผลคะแนน สารเสพติดยกเวน Alcohol
2-3 คะแนน Low risk (อนุมานวาเปนผูใช)
4-26 คะแนน
Moderate risk (อนุมานวาเปนผูเสพ)
+
27 คะแนน
High risk (อนุมานวาเปนผูติด)

ให Health Education
ให Brief advice
ให Brief intervention

HN…………........…ชื่อผูรับบริการ...................................อายุ........ป วันที่ประเมิน.........................
ผูประเมิน………………

