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รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา
บทคัดย่อ
การดู แลผูท้ ี่ เป็ นโรคซึ มเศร้ าที่มารับบริ การโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่
แต่กลุ่มเป้ าหมาย ยังมีการเข้าถึงบริ การน้อย มีการพยายามฆ่าตัวตาย และ ฆ่าตัวตายสาเร็ จ อยู่ใน
ระดับ สู ง การศึ ก ษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ส ถานการณ์ การดู แลผูท้ ี่ เป็ นโรคซึ มเศร้ า
ตามกรอบแนวคิดของโดนาบีเดียน(Donabedian, 2003)ซึ่ งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
กระบวนการ และผลลัพ ธ์ ข องการดู แล ศึ ก ษาในประชากร 5 กลุ่ ม ได้แก่ 1) กลุ่ ม ผูบ้ ริ หาร
2) กลุ่มบุคลากรทีมสุ ขภาพ 3) กลุ่มผูท้ ี่เป็ นโรคซึ มเศร้า 4) กลุ่มญาติหรื อผูด้ ูแล และ 5) กลุ่มแกน
นาชุ มชน โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มละ 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล 2) แนวคาถามในการสัมภาษณ์รายบุคคล
และรายกลุ่ม 3) แบบสอบถามการรับรู้การได้รับการดูแล และ 4) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
การดูแลของบุคลากรทีมสุ ขภาพ 5) แบบรวบรวมตัวชี้วดั คุณภาพการให้บริ การผูท้ ี่เป็ นโรคซึ มเศร้า
รวบรวมข้อมูลในระหว่าง เดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลที่ได้จากการสัม ภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการดูแลของบุคลากรทีม
สุ ขภาพ นามาจัดหมวดหมู่

จ
ผลการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
ด้า นโครงสร้ า งพบว่า 1) มีโ ครงสร้า งองค์ก ร นโยบาย และแผนการดูแ ล 2) มี
อัตรากาลังบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแล บุคลากรส่ วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ และทักษะในการดูแล
3) มีงบประมาณเพียงพอ และ 4) มีเวชภัณฑ์ และ คู่มือแนวทางการปฏิบตั ิงานเพียงพอ แต่สถานที่
ให้บริ การคับแคบไม่เป็ นส่ วนตัว
ด้านกระบวนการ การดูแลช่วยเหลือของบุคลากรทีมสุ ขภาพพบว่า 1) มีการประเมิน
คัด กรองผูท้ ี่ เ ป็ นโรคซึ ม เศร้ า ไม่ ค รอบคลุ ม ผูป้ ่ วยโรคซึ ม เศร้ า ทุ ก ราย 2) มี ก ารวินิ จ ฉัย โรค
การบ าบัด รั ก ษา การให้ค วามรู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสาร การส่ ง ต่ อ และการติ ดตามดู แลยัง ไม่ ค รอบคลุ ม
3) มีการฟื้ นฟูสภาพจิตใจ มีการส่ งเสริ มป้ องกันและมีการให้คาปรึ กษาแต่ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่เป็ นโรค
ซึมเศร้าทุกราย
การดู แลตนเองของผูท้ ี่ เป็ นโรคซึ มเศร้ า พบว่า มีความรู้ ในการดู แลตนเอง ด้านร่ างกาย
จิ ตใจ อารมณ์ จิ ตสั งคม และสามารถดูแลตนเองได้ดี การดูแลช่ วยเหลื อของญาติ หรื อผูด้ ู แลพบว่า
1) มี ก ารดู แลเรื่ องการรั บ ประทานยา รั บ ประทานอาหาร และ การนาส่ ง โรงพยาบาลตามนัด
2) มีการให้กาลังใจ การเผชิญกับปั ญหา การสังเกตอาการผิดปกติได้
การสนับสนุนช่วยเหลือของแกนนาชุมชนพบว่า 1) มีการคัดกรองค้นหาผูท้ ี่มีภาวะเสี่ ยง
ต่อการป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้า 2) มีการดูแลช่ วยเหลือด้านจิตใจ และจิตสังคม 3) มีการประสานความ
ช่วยเหลือจากหลายภาคส่ วน
ด้า นผลลัพ ธ์ หลัง ได้รั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลดอยสะเก็ ด พบว่า ผู ท้ ี่ เ ป็ นโรค
ซึ ม เศร้ า 1) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการดู แ ลตนเอง 2) มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ความคิ ด ใหม่ 3) ผู ท้ ี ่ เ ป็ นโรคซึ ม เศร้ า รวมทั้ง ญาติ แ ละผู ด้ ูแ ลมีก ารรับ รู ้ ต ่อ การดูแ ลของ
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษาในครั้ งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลผูท้ ี่เป็ นโรคซึมเศร้า ในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อไป
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ABSTRACT

Care for persons with Major Depressive Disorders (MDD) receiving services at
Doisaket Hospital in Chiang Mai Province has provided, however, the target group still has low
access to such services. The rates of suicide attempts and committed suicides among this group
are high. This study aims to analyze the current situation of care for people with MDD them
based on the framework by Donabedian (2003). This framework has three components, namely,
structure, process and outcomes of care. The study was done in five xample groups:
1) administrators, 2) health team personnel, 3) persons with MDD, 4) relatives or caregivers, and
5) community leaders. Ten people per group were purposively selected for this study.
The instruments used for data collection were: 1) demographic data questionnaire, 2) individual
and group interview guidelines, 3) perception of care (POC) questionnaire 4) personnel’s care
behaviors record form and 5) quality indicators record form. Data were collected between
September 2010 to November 2010 and were analyzed using descriptive statistics. Data from
interviews and personnel’s care behaviors record form were categorized.
Results of the study are as follows:
Finding of structure component included: 1) there was the organizational structure,
policies and care plan, 2) not enough man power and the majority of personnel were inadequate
knowledge and skills of care, 3) there was sufficient budget, and 4) there was adequate medical
supplies, and operational guidelines but confined service area with no privacy place.
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Findings of process care provided by personnel component included: 1) insufficient
screening for MDD, 2) insufficient diagnosis, treatment, and information given, refer, and
continuing care for MDD, and 3) there were psychological rehabilitation, prevention, promotion,
counseling but not for all persons with MDD.
In term of self care among persons with MDD, the findings revealed the persons had
adequate knowledge regarding physical, psychological, emotional, and psychological self care
and able to take good care of themselves. Care and support of relatives or caregivers included 1)
facilitating for medication receiving, eating, and keeping the follow up plan ; and 2) enhancing
hope, coping, and observation for abnormalites.
Support from community leaders included: 1) screening for persons who are at risk
for MDD, 2) psychological and psychosocial support and 3) coordinating assistance from various
sectors.
For outcome component, the persons with MDD receiving care form Doisaket
Hospital were: 1.) having self-care behavior changes, 2) having new ideas and way of thinking,
and moreover, their relatives 3.) and caregivers were satisfied with the services as well.
The results of this study could be used as basic information for developing care
system for the persons with MDD including structure, process and outcome to enhance quality
care.

