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บทคัดยอ
โรงพยาบาลปางมะผามีอัตราการมารับบริการของผูที่ฆาตัวตายสูงเปนอันดับที่สองของ
จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งโรงพยาบาลไดพัฒนาการใหบริการผูที่พยายามฆาตัวตายอยางตอเนื่อง แตก็
ยังพบผลลัพธที่ไมพึงประสงคในการดูแล วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อวิเคราะหสถานการณ
เกี่ยวกับโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธของการดูแลผูที่พยายามฆาตัวตายที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ตามกรอบแนวคิดของโดนาบีเดียน กลุมตัวอยางถูกเลือก
อยางเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย 5 กลุม ๆ ละ 10 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหารโรงพยาบาล
2) บุคลากรสุขภาพ 3) ผูที่พยายามฆาตัวตาย 4) ญาติหรือผูดูแลผูที่พยายามฆาตัวตาย และ 5) แกนนํา
ชุมชนดานสุขภาพ เครื่องมือที่ใชสําหรับการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล 2) แบบฟอรมบันทึกการสังเกตการดูแลของทีมสุขภาพ 3) แนวคําถามการสัมภาษณ
รายบุคคลและกลุม และ 4) แบบสอบถามการรับรูการดูแลในผูที่พยายามฆาตัวตาย และญาติหรือ
ผูดูแล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหเนื้อหาและการจัดหมวดหมูเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ในดานโครงสราง: 1) โรงพยาบาลไมมีนโยบาย แตมีแผนยุทธศาสตร
เกี่ยวกับการดูแลผูที่พยายามฆาตัวตาย 2) ทีมสุขภาพไมมีการปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ 3) ไมมี
งบประมาณที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการดูแลบุคคลที่ฆาตัวตายพยายาม 4) บุคลากรสุขภาพจิตไม
เพียงพอและไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร 5) บุคลากรสาธารณสุขสวนใหญขาดความเชื่อมั่นในการ
ใหคําปรึกษา ถึงแมวาจะผานการฝกอบรมใหคําปรึกษาแบบระยะสั้น 6) บุคลากรสวนใหญรับรูวา
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ภาระงานมากขึ้นเมื่อตองดูแลผูที่พยายามฆาตัวตาย 7) มีคูมือการดูแลผูที่พยายามฆาตัวตายเฉพาะใน
คลินิกจิตเวช 8) ยาและเวชภัณฑมีอยางเพียงพอ และ 9) หองใหบริการปรึกษาเปนสัดสวน แตตอง
ใชรวมกันกับคลินิกอื่น ในดานกระบวนการ: 1) มีเพียงพยาบาลจิตเวชที่ทําการคัดกรองประเมินและ
วินิจฉัยความเสี่ยง 2) บุคลากรแผนกฉุกเฉินมุงเนนเฉพาะการดูแลทางกายภาพ ไมมีการดูแลทาง
จิ ต ใจหรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ 3) บุ ค ลากรส ว นใหญ มุ ง เน น เฉพาะการป อ งกั น การฆ า ตั ว ตายซ้ํ า ใน
โรงพยาบาล 4) ระบบการสงตอไมชัดเจน 5) ญาติหรือผูดูแลผูที่พยายามฆาตัวตายบางคนไมไดรับ
การสอนสุขศึกษากอนการจําหนาย 6) ญาติหรือผูดูแลสวนใหญรูวิธีการดูแลผูปวย 7) แกนนําชุมชน
ดา นสุข ภาพสว นใหญไ มไ ดร ับ การฝก อบรมเกี ่ย วกับ การดูแ ลผู ที ่พ ยายามฆา ตัว ตาย และ
8) ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตตองรับผิดชอบภาระงานหลายดาน ในดานผลลัพธ: 1) ผูที่พยายาม
ฆาตัวตายมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นหลังการจําหนาย 2) ผูที่พยายามฆาตัวตายและญาติหรือ
ผูดูแลสวนใหญมีความพึงพอใจบริการของโรงพยาบาลในระดับที่ดี และ 3) คุณภาพการใหบริการ
การดูแลผูที่พยายามฆาตัวตายสวนใหญไมผานตัวชี้วัดของงานสุขภาพจิต
ผลการศึกษานี้สามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบการดูแลผูที่พยายามฆาตัวตาย
ของโรงพยาบาลปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ทั้งดานโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธ
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ABSTRACT
Pang Mapha hospital is ranked second in Mae Hong Son province for admittances of
persons with attempted suicide, therefore the hospital is continuing to develop the care of these
people but some undesirable outcomes have been found in the care. The objective of this study
was to conduct a situational analysis regarding structures, process and outcomes of care among
persons with attempted suicide receiving services at Pang Mapha hospital, Mae Hong Son
province based on Donabedian’s concept. The sample were purposively selected and consisted of
5 groups and 10 subjects per group including 1) administrators, 2) health personnel, 3) persons
with attempted suicide, 4) relatives/caregivers of persons with attempted suicide, and 5) community
health leaders. The instruments used for collecting data were 1) personal information
questionnaire, 2) observation recording form of care of the health team, 3) individual and group
interview guides, and 4) perception of care among persons with attempted suicide and
relatives/caregivers questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, content
analysis and categorization.
The results showed that, in terms of the structure: 1) The hospital did not have policy
but strategic plan to the care for persons with attempted suicide, 2) health personnel did not work
as a multidisciplinary team, 3) there was no specific budget for the care of attempted suicide
persons, 4) there was insufficient mental health personnel and no plan for staff development,
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5) most health personnel lacked confidence in counseling although they already completed the
counseling short-term training, 6) health personnel perceived increased workload when providing
care for those with attempted suicide, 7) guidelines for caring attempted suicide patients was
available only in psychiatric clinic, 8) drugs and medical supplies were sufficient and 9) separate
room for counseling was available but had to be shared with another clinics. In terms of process:
1) only psychiatric nurses did screening, risk assessment and risk diagnosis, 2) emergency division
personnel focused only on physical care not mental or spiritual care, 3) health personnel focus only
on preventing repeat suicide in hospital, 4) referral system was not clear, 5) some relatives/caregivers
of persons with attempted suicide did not receive health education before the patient was
discharged, 6) most of relatives/caregivers knew how to care for the patient, 7) most of the
community health leaders were not trained in the care of persons with attempted suicide and
8) mental health personnel were responsible for many tasks. In terms of outcome: 1) those with
attempted suicide had better self-care behavior after discharge, 2) most persons with attempted
suicide and relatives/caregivers were satisfied with the services of the hospital at the good level
and 3) quality of most services did not pass mental health indicators.
The results of this study could serve as information for caring system improvement for
persons with attempted suicide receiving services at Pang Mapha hospital, Mae Hong Son province
in term of the structure, process and outcomes.

