ี่ งต่อความรุนแรง (SMI-V)
Lesson Plan #2 แนวทางการดูแลผูป
้ ่ วยยาเสพติดทีม
่ ภ
ี าวะเสย
เรียนรู ้ความสาคัญ ความชุก เกณฑ์จาแนก และกระบวนการดูแลผู ้ป่ วยจิตเวชทีม
่ ี
่
ี
ความเสยงสูงต่อการก่อความรุนแรงทัง้ ทีม
่ แ
ี ละไม่มค
ี ดีแบบผู ้ป่ วยนอกและผู ้ป่ วย
ใน รวมถึงแนวทางการดูแลฟื้ นฟูทางสงั คมจิตใจ การจัดการรายกรณี (Case
Management)
และการจัดการระบบการดูแลต่อเนือ
่ งในชุมชน
(System
Management) เพือ
่ เพิม
่ การเข ้าถึงบริการ ลดการกาเริบซ้าและลดความรุนแรงต่อ
ผู ้ป่ วยครอบครัวและสงั คม

Trainer: นพ. บุรนิ ทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ ์ รองผูอ้ ำนวยกำร สำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต
Co-trainer: นพ. ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรแพทย์ โรงพยำบำลสวนปรุง กรมสุขภำพจิต
Session synopsis

ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ำวะทำงจิตรุนแรง (serious mental illness, SMI) เช่น schizoaffective disorder,
schizophrenia, bipolar disorder และ unipolar depression และ มีโรคสำรเสพติด (Substance Use Disorder,
SUD) ร่วมด้วย จะมีกำรเกิด ควำมคิดและพฤติกรรมที่รุนแรง (violent ideation and behavior, VIS) ในสัดส่วน
ทีส่ งู มำก รำยงำนทำงกำรแพทย์ในประเทศตะวันตก ยืนยันตรงกันว่ำ ควำมรุนแรงทีเ่ กิดจำกผูท้ ม่ี ภี ำวะเจ็บป่ วย
ทำงจิตใจ เกิดจำกปั จจัยหลำยอย่ำงทีซ่ อ้ นสอดกันในสังคมจนยำกทีจ่ ะแยกแยะได้งำ่ ยๆ ได้แก่ ประวัตคิ วำม
รุนแรงในครอบครัว ควำมเครียดส่วนบุคคล (เช่น กำรหย่ำร้ำง กำรสูญเสียคนรัก) Personality disorders
(Borderline personality disorder, antisocial personality disorder, conduct disorder) อำกำรหวำดระแวง
หลอน โดยเฉพำะในผูป้ ่ วยชำยอำยุน้อย สภำพแวดล้อมทำงสังคมเศรษฐกิจ (เช่น ควำมยำกจน คนไร้บำ้ น สลัม
ทีม่ คี วำมรุนแรง ฯลฯ) และทีส่ ำคัญคือ กำรใช้สำรเสพติด ซึง่ เป็ นปั จจัยทีแ่ ทรกซ้อนอยูใ่ นสภำพต่ำงๆ อย่ำงแน่น
หนำ กำรให้ควำมสนใจต่อปั จจัยสำคัญทีส่ มั พันธ์กบั กำรเกิดควำมรุนแรง และกำรให้กำรบำบัดรักษำทีค่ รอบคลุม
ทัง้ กำรเจ็บป่ วยทำงจิตและกำรใช้สำรเสพติด จะช่วยลดอัตรำกำรเกิดควำมรุนแรงได้
กรมสุขภำพจิตได้บรรจุกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง
(Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V) ทีเ่ ชื่อมโยงกับเขตสุขภำพ ไว้ในแผนปฏิบตั ิ
รำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภำพจิต และได้จดั ให้ม ี คู่มอื กำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชทีม่ คี วำม
เสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรงสำหรับสถำบัน/โรงพยำบำลสังกัดกรมสุขภำพจิต เป็ นองค์ควำมรู้สำหรับบุคลำกร/
ทีมสหวิชำชีพ ในสถำบัน/โรงพยำบำลจิตเวชใช้เป็ นแนวทำงในกำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อ
ควำมรุนแรงให้เป็ นระบบและมีทศิ ทำงเดียวกัน อันจะส่งผลให้ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้ได้เข้ำถึงบริกำรทีม่ คี ุณภำพ อยูใ่ น

ระบบกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ลดกำรกำเริบซ้ำและลดควำมรุนแรงต่อผูป้ ่ วยครอบครัวและสังคม เนื้อหำสำคัญ
ประกอบด้วย เกณฑ์จำแนกผูป้ ่ วยจิตเวชทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง กระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช
ทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง ในสถำบัน/โรงพยำบำลจิตเวช และระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชทีม่ คี วำม
เสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน ทัง้ ยังมีทศิ ทำงกำรบูรณำกำรระบบบริกำรสุขภำพจิตเข้ำกับ
ระบบบริกำรสุขภำพในสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ (Service Plan) โดยมุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถและ
มำตรฐำนบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชในสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ ให้ม ี “กำรจัดบริกำรตำมมำตรฐำน”
ในโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทัวไป
่ โรงพยำบำลชุมชน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ตำมลำดับ ให้
เกิดระบบกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพผูป้ ่ วยจิตเวชด้วยแนวคิดกำรคืนสู่สุขภำวะ (Recovery Model) ทัง้ กำรฟื้ นฟู
สมรรถภำพทำงสังคมและกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพทำงอำชีพและพัฒนำมำตรฐำนกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพผูป้ ่ วยจิต
เวชระดับประเทศ รวมถึงจัดทำ Recovery Master Plan โดยขยำยผลในหน่วยบริกำรจิตเวชทุกแห่ง เพื่อเพิม่
กำรเข้ำถึงบริกำรทีเ่ หมำะสม กำรดูแลต่อเนื่อง และลดอัตรำกำรกลับมำป่ วยซ้ำในกลุ่มโรคและปั ญหำทำงจิตเวช
ทีส่ ำคัญ โดยรำยงำนสถิตกิ ำรเฝ้ ำระวังภำวะ SMI-V ประเภทต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อมูลแสดงว่ำพืน้ ทีท่ ม่ี ภี ำวะ SMI-V สูงทีส่ ุด 3 อันดับแรก คือ เขตสุขภำพที่ 5 6 และ 7 โดยมีผลกำร
ประเมินภำวะ SMI-V ในกลุ่มคนไข้ทม่ี อี ำกำรทำงจิต เท่ำกับ ร้อยละ 79.52 78.86 และ 76.93 ตำมลำดับ ศูนย์
อำนวยกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงสำธำรณสุข (ศอ.ปส.สธ.) ก็ได้จดั ให้มกี ำรคัดกรองและ
ติดตำมภำวะ SMI-V นี้ในระบบข้อมูลยำเสพติด (บสต) และรำยงำนแนวโน้มควบคู่ไปกับกำรติดตำมอัตรำกำรคง
อยูใ่ นระบบ (Retention) บำบัดยำเสพติดของผูป้ ่ วยยำเสพติดแสดงต่อสำธำรณะไว้ใน website ของ ศอ.ปส.สธ.
อย่ำงต่อเนื่อง
Learning outcomes

1. (knowledge) ผูเ้ รียนเข้ำใจประเด็นสำคัญและแนวปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งคำนึงถึงในกำรบูรณำกำรกำรป้ องกัน คัด
กรองและแก้ไขภำวะทำงจิตเวชและยำเสพติดทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง
2. (skill)
ผูเ้ รียนสำมำรถวำงแผนระบบกำรบำบัดยำเสพติดทีบ่ รู ณำกำรกำรป้ องกัน คัดกรอง และแก้ไข
ภำวะทำงจิตเวชและยำเสพติดทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรงให้สอดคล้องกับ
ข้อแนะนำของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ COVID-19 new
normal ได้
3. (attitude) ผูเ้ รียนมีทศั นคติทถ่ี ูกต้องต่อกำรดูแลผูม้ ปี ั ญหำภำวะทำงจิตเวชและยำเสพติดทีม่ คี วำมเสีย่ ง
สูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในสถำนกำรณ์ COVID-19
Session highlights (topics and learning formats)

รูปแบบกำรเรียนรู้  pre-recorded video  self-learning materials at www.smcm-thailand.org
Highlight #1

ผูม้ ปี ั ญหำภำวะทำงจิตเวชและยำเสพติดทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรงและโรคทีพ่ บ
ร่วมในผูป้ ่ วยทีเ่ สพติดสำร

Highlight #2
Highlight #3

กำรจัดกำรดูแลผูม้ ปี ั ญหำภำวะทำงจิตเวชและยำเสพติดทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำม
รุนแรงในสถำนกำรณ์ COVID-19
กรณีตวั อย่ำง

Recommendations for further reading/related online learning resources

1. Roche MW, Boyle OJ, Cheng C-C, et al. Prevalence and risk of violent ideation and behavior in
serious mental illnesses: An analysis of 63,572 patient records. [Published online ahead of print
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2. Volavka J, et al. "Violent Behavior in Mental Illness: The Role of Substance Abuse," Journal of
the American Medical Association (Aug. 4, 2010): Vol. 304, No. 5, pp. 563–64.
3. Fazel S, et al. "Bipolar Disorder and Violent Crime: New Evidence from Population-Based
Longitudinal Studies and Systematic Review," Archives of General Psychiatry (Sept. 2010): Vol.
67, No. 9, pp. 931–38.
4. Fazel S, et al. "Schizophrenia, Substance Abuse, and Violent Crime," Journal of the American
Medical Association (May 20, 2009): Vol. 301, No. 19, pp. 2016–23.
5. Siever LJ. "Neurobiology of Aggression and Violence," American Journal of Psychiatry (April
2008): Vol. 165, No. 4, pp. 429–42.
6. กรมสุขภำพจิต. แผนปฏิบตั ริ ำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ในวำระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 2565) ยุทธศำสตร์ท่ี 2.
7. ศูนย์ตดิ ตำมผูป้ ่ วยโรคจิต (F20-F29) ทีม่ คี วำมเสีย่ งต่อกำรก่อควำมรุนแรงในชุมชน (SMI-V) กระทรวง
สำธำรณสุข. ร่ำงคู่มอื กำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชเรือ้ รังในชุมชนสำหรับบุคลำกรสถำนบริกำรปฐมภูม ิ. แบบ
ประเมินเพื่อจำแนกกลุ่มผูป้ ่ วยจิตเวชเรือ้ รังกลุ่มเสีย่ ง (SMI-V). แผนกำรดูแลต่อเนื่องผูป้ ่ วยโรคจิตทีม่ ี
ควำมเสีย่ งสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง. http://110.49.60.200/cts/
8. ศูนย์อำนวยกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงสำธำรณสุข (ศอ.ปส.สธ.). ร้อยละของผูป้ ่ วย
http://ncmc.moph.go.th/home/

