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การดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จงัหวดั

น่าน ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผูท่ี้
พยายามฆ่าตวัตายท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จงัหวดัน่าน ตามกรอบแนวคิด
ของโดนาบีเดียน โดยมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ โครงสร้าง กระบวนการ และผลลพัธ์ กลุ่มตวัอยา่งเลือก
อยา่งเฉพาะเจาะจงประกอบดว้ย 5 กลุ่มๆ ละ 10 คนไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหาร 2) บุคลากรสุขภาพ 3) ผูท่ี้พยายาม
ฆ่าตวัตาย 4) ผูดู้แลและ 5) แกนน าด้านสุขภาพชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  
1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 2) แนวค าถามในการสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่ม 3) แบบวดั
พฤติกรรมการดูแลตนเองดา้นสุขภาพจิตในผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย 4) แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการไดรั้บการดูแลและ 5) แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายของ
บุคลากรทีมสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์เน้ือหา และน าขอ้มูลมาจดั
ประเด็นแยกเป็นหมวดหมู่ 

ผลการศึกษา ด้านโครงสร้างพบว่า 1) มีโครงสร้าง นโยบาย และแผนการดูแลผูท่ี้
พยายามฆ่าตัวตายท่ีเหมาะสม 2) มีงบประมาณเพียงพอ 3) ไม่มีแผนในการพฒันาบุคคลกร 
4) บุคลากรไม่เพียงพอ 5) พยาบาลบางคนขาดทกัษะการให้การปรึกษา 6) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
มีเพียงพอ 7) มีแนวปฏิบติัในการดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายจดัไวใ้ห ้แต่ไม่ครบทุกหน่วยท่ีมีการดูแล 
ผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย 8) สถานท่ีให้การดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายไม่เพียงพอในส่วนของตึกผูป่้วยใน 
ด้านกระบวนการ พบว่า 1) บุคลากรสุขภาพมีการคดักรองภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงต่อการ 
ฆ่าตัวตายในผู ้ท่ีพยายามฆ่าตัวตายทุกราย  2) มีการบ าบัดรักษาผูท่ี้พยายามฆ่าตัวตายทุกราย  



 จ 

3) มีระบบการส่งต่อผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายเพื่อการดูแลอย่างต่อเน่ือง 4) มีการติดตามเยี่ยมท่ีไม่
ครอบคลุมทุกราย 5) ผูดู้แลไม่ไดใ้หก้ารดูแลกิจวตัรประจ าวนัของผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย 6) ผูดู้แลได้
ให้การดูแลดา้นจิตใจแก่ผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย 7) บุคคลกรสุขภาพให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลแก่
ผูดู้แล 8) แกนน าสุขภาพชุมชนผา่นการอบรมการให้การช่วยเหลือผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย แต่มีแกนน า
สุขภาพชุมชนบางส่วนยงัขาดทกัษะ ดา้นผลลพัธ์ พบวา่ 1) ผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย ผูดู้แล และแกนน า
สุขภาพชุมชน มีการเปล่ียนแปลงความรู้ เก่ียวกบัสาเหตุการพยายามฆ่าตวัตาย 2) ผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย
และผูดู้แลท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จงัหวดัน่าน มีความพึงพอใจมาก 
ในการดูแล 3) ผูท่ี้พยายามฆ่าตัวตายและผูดู้แลเพียงบางส่วนเท่านั้ นท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ
ช่วยเหลือซ่ึงจดัโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 4) แกนน าสุขภาพชุมชนบางคนไม่มีความ
มัน่ใจในการดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย และ 5) การดูแลสุขภาพจิตตนเองในกลุ่มผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงการดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายท่ีมา
รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว จงัหวดัน่านต่อไป 
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ABSTRACT 

 
Pua Crown Prince Hospital, Nan province has provided care for persons who attempted 

suicide but it is still not in line with the aims. The objective of this study was to conduct a situational 
analysis about the structure, process and outcome of caring for persons who attempted suicide 
receiving services at Pua Crown Prince Hospital, Nan province, based on Donabedian’s concept. 
The samples were purposively selected and consisted of 5 groups and 10 subjects per group 
including 1) administrators, 2) health personnel, 3) persons who attempted suicide, 4) caregivers, 
and 5) community health leaders. The instruments used for collecting data were 1) personal 
information questionnaires, 2) individual and group interview guides, 3) mental health self-care 
among person who attempted suicide questionnaire, and 4) perception of care among person who 
attempted suicide and caregiver questionnaire, 5) recording form for observing health personnel’s 
behaviors in caring persons who attempted suicide. Data were analyzed using descriptive statistics, 
content analysis and categorization. 

The results showed that in terms of structure, there were 1) structure, policy and plan for 
caring persons who attempted suicide, 2) sufficient budget, 3) no personnel development plan, 
4) insufficient personnel, 5) lack of counseling skills among some nurses, 6) sufficient instruments 
and medication, 7) available guidelines in caring for persons who attempted suicide but not in every 



 ช 

unit, and 8) inadequate caring areas in the inpatient department. In terms of process: 1) health 
personnel screened for depression and risks of suicide in every persons who attempted suicide, 2) all 
persons who attempted suicide were treated, 3) there was a referral system for continuity of care, 
4) follow-up visits were done in some patients, 5) caregivers did not care for daily activities of 
persons who attempted suicide, 6) caregivers provided psychological care for persons who 
attempted suicide, 7) health personnel provided caregivers knowledge in caring, and 8) community 
health leaders were trained in caring for persons who attempted suicide but some still lacked skills. 
In terms of outcome: 1) persons who attempted suicide, their caregivers, and community health 
leaders had changed their knowledge regarding causes of suicide, 2) persons with attempted suicide 
and their caregivers were highly satisfied with services in Pua Crown Prince hospital, 3) few 
persons who attempted suicide and their caregivers joined an assisting program provided by Pua 
Crown Prince hospital, 4) some community health leaders had no confidence in caring for persons 
who attempted suicide, and 5) mental health self-care among persons who attempted suicide was at 
a moderate level. 

The results of this study could serve as information for system development in caring 
for persons who attempted suicide receiving services at Pua Crown Prince Hospital, Nan Province 
in terms of structure, process and outcomes. 


