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คํานํา 
 

คลังความรูเร่ืองการปองกนัผูปวยหลบหนเีลมนี้    เกิดขึ้นเนื่องจาก          โรงพยาบาล
สวนสราญรมยเหน็ความสําคัญของการดูแลผูปวยใหมคุีณภาพ และจากการติดตามตัวชี้วัดของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผูปวยใน (PCT) พบวา ตัวชี้วัด : ผูปวยจิตเวชหลบหนีสําเร็จ เปน
ตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งไมผานเกณฑตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยจากสถิติยอนหลงั 3 ป (2548 – 2550) 
พบวา มีผูปวยหลบหนีจาํนวน 13 , 12  และ 5 ราย คิดเปนรอยละ  0.13 , 0.12  และ  0.06  
ตามลําดับ ซึ่งการหลบหนีสําเร็จของผูปวยจิตเวช จัดเปนความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอผูปวย 
ครอบครัวของผูปวย และองคกร ทาํใหผูปวยเกิดอนัตรายถงึแกชีวิต/ทุพลภาพ ครอบครัวเกิดการ
สูญเสีย/เปนภาระในการดูแลผูปวยมากขึน้ องคกรมคีวามเสีย่งดานสิทธิผูปวย และจริยธรรม
องคกร ทําใหผูรับบริการไมพึงพอใจ อาจมีการรองเรียน/ถูกฟองรอง ทําใหองคเสื่อมเสียเชื่อเสียง 
และการบริการไมมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว  
            คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผูปวยใน และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรูไดดําเนินจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏบัิติ ต้ังแต ป 2549 และมคีลังความรูเร่ืองผูปวยหลบหน ี
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลสวนสราญรมย โดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ไดตระหนักถงึความสําคัญเรื่องนี้จึงไดเลือกประเด็นการปองกนั
ผูปวยหลบหน ี เปนหวัขอในการทาํแผนการจัดการความรู ของโรงพยาบาล มีระยะเวลาดําเนนิการ
ต้ังแตเดือนมกราคม 2551 ซึ่งไดมีการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวบรวมประสบการณจาก
บุคลากรในวนัที่ 22 กุมภาพนัธ และ 10 มนีาคม 2551 และรอยเรียงความรูผานผูทรงคุณวุฒ ิและ
สรุปเปนคลังความรูเร่ืองการปองกนัผูปวยหลบหน ี
            คณะกรรมการพัฒนาระบบบรหิารจัดการความรู ขอขอบคุณทุกทานทีม่ีสวนในการสราง 
และจัดทําคลงัความรูเร่ืองนี ้ และหวังวาจะเปนประโยชนตอการดูแลผูปวย และทาํใหการบริการมี
คุณภาพ กอใหเกิดความสุขในทุกฝาย และเนื่องจากความรูที่อยูในเลมนี้สวนใหญ มาจาก
ประสบการณการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสวนสราญรมย กรุณาประยุกตการปฏิบัติ 
ตามบริบทดวย 
 
 

     คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย 

มิถุนายน 2551 
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ความสาํคัญ 
 ผูปวยที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช สวนใหญมักมีอาการรุนแรง เชนทําราย
รางกายผ ู อ่ืน หรือตนเอง ทําลายสิ่งของ ควบคุมอารมณไมได และไมยอมรับวาตนเองเจ็บปวย จึง
ถูกญาติพามาโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งญาติหลอกผูปวยวาจะพาไปเที่ยวบาง ใหมาเปนเพื่อนที่
โรงพยาบาลบาง หรือบางคนถูกตํารวจจับตัวมาบาง เมื่อผูปวยเขามาอยูโรงพยาบาลระยะแรก ๆ 
จึงมีปญหาเรื่องการยอมรับการรักษา และมีพฤติกรรมหลบหนี ซึ่งการหลบหนีของผูปวย สงผล
กระทบตอทั้งตัวผูปวยเอง  ตลอดจนสังคม และญาติพี่นองได ถาผูปวยอาการยังไมดี และไม
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได ดังนั้นบุคลากรทีมผูใหการดูแลรักษาผูปวย จําเปนตองมี
แนวทางในการดูแลผูปวยเพื่อปองกันผลเสียเหลานั้น  
 

ความหมาย 

ผูปวยหลบหนี หมายถึง  ผูปวยจิตเวชที่กลับ หรือถูกจําหนายออกไปจากโรงพยาบาลโดย
ไมไดรับอนุญาตจากแพทย 
 

กรอบการดูแลเพื่อปองกนัผูปวยหลบหนี 
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ปจจัย และสถานการณ ทีท่ําใหผูปวยหลบหน ี
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ผ ู ปวยแตละคนมีเหตุจูงใจในการหลบหน ีไมเหมือนกัน ดังนัน้ การทีท่มีผูรักษาทราบถึง
เหตุการณ หรือปจจัยทีท่ําใหผูปวยตองการหลบหน ีจะทําใหสามารถใหการดูแล เฝาระวงั และ
ปองกนัไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัย ส่ิงกระตุน หรือสถานการณทีท่ําใหผูปวยหลบหน ีคือ 

1. ดานตัวผูปวย ซึ่งแบงไดเปน 
ผูปวยที่แผนกผูปวยนอก ผูปวยที่มีแนวโนมในการหลบหนี จะอยูในกลุมตอไปนี้ 

- ผูปวยที่ไมยอมรับการเจ็บปวย ถูกญาติหลอกมาโรงพยาบาล ดังนั้นเมื่อญาติเผลอผูปวย
จะหลบหนี 

- ผูปวยที่รอกระบวนการรักษานาน มีพฤติกรรมไมยอมใหเจาหนาที่จับตัว 
- ผูปวยที่มีประวัติปฏิเสธการรักษา กาวราว 
- ผูปวยไมสมัครใจรักษา คาใชจายไมพอ ญาติขอไปกดเงินและนําผูปวยหลบหนี 

ผูปวยที่แผนกผูปวยใน ซึ่งยังแบงเปน 
ผูปวยที่มีอาการทางจิตรุนแรง หมายถึงผูปวยที่มีอาการ ดังนี้ 

- ผูปวยใหม 
- ผูปวยมีอาการทางจิต เชนชอบเขยาประตู เดินเรื่อยเปอย มีบางรายวิ่งชนเจาหนาที่เพื่อ

พยายามหนี 
- ผูปวยที่ไมรูเร่ือง  
- ผูปวยสูงอายุ ที่มีอาการงุนงง สับสน โดยเฉพาะหลังจากการรักษาดวยไฟฟา โดยที่เขา

ไมไดต้ังใจหนี  
- ผูปวยที่การรับรูยังไมดี อาจเดินออกนอกหอง 
- ผูปวยภาวะปญญาออน ( Mental Retard ) มีตัวอยางเรื่องเลาวา ผูปวยวิ่งไมรูเร่ือง บอก

ไปเสาธง คือตําบลเสาธง แมเจาหนาที่พูดใหขอมูลมากมาย แตผูปวยก็ยังวิ่งไปเร่ือยๆ  
เมื่อเจาหนาที่ไลจับผูปวยคิดวาเลนกับผูปวย 

ผูปวยที่มีอาการทางจิตทุเลาแลว และตองเฝาระวังเปนพิเศษ คือ 
- ผูปวยที่มีประวัติหลบหนี 
- ผูปวยเรรอน ที่หลบหนีไปเฉยๆ โดยตัวผูปวยไมไดคิดวาเขาหลบหนี เพราะเปนปกติของ

เขา ที่จะเดินไปเรื่อย ๆ อยูแลว   
- ผูปวยไมอยากกลับไปอยูที่เดิม เชน สถานสงเคราะห โดยเคยพูดบอย ๆ วา ถาสงกลับไป

จะฆาตัวตาย 
- ผูปวยที่เห็นผูปวยอื่นไดกลับบาน 
- ผูปวยที่ไมพอใจคําพูดของบุคลากร 
- ผูปวยที่ตองเขารับการรักษาบอย และติดตอญาติยาก 
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- ผูปวยที่กําลังรอญาติและไมยอมรับกลับ ทําใหมีความวิตกกังวลทั้ง ๆ ที่อาการดีข้ึน   
- ผูปวยอยู โรงพยาบาลนาน ไมมีญาติ 
- ผูปวยติดสารเสพติด  
- ผูปวยมีพฤติกรรมกระวนกระวาย ลุกลี้ลุกลน จะพยายามอยูที่ประตูทางออกหลายครั้ง  
- ผูปวยที่ไมยอมรับการเจ็บปวย เมื่อหายดีแลวก็จะหลบหนี 
- ผูปวยที่ถูกญาติทอดทิ้ง ญาติไมเคยมาเยี่ยม 
- มีความเครียด จากการขาดสื่อตาง ๆ เชนไมไดดูรายการโทรทัศนที่ชอบ, มีคนซิ่งมอเตอร

ไซดใหเห็น 
- ญาติหลอกพามา รพ. 
เมื่อทีมผูใหการดูแลรักษาทราบถึงปจจัยกระตุนตาง ๆ เหลานี้ ใหถือวาผูปวยเหลานี้เปนผูปวย

เสี่ยงตอการหลบหนี จึงควรตองพูดคุยกับผูปวยบอย ๆ จะทําใหผูปวยพูดบางอยางออกมา เมื่อได
ขอมูลตองมีการสงขอมูลใหทีมทราบ  
2. ดานญาติหรือผูดูแลผูปวย 

จากผลการศึกษาของ สุมาลี สัตยะสิทธิพานิช (2531)พบวาญาติหรือผูดูแล เปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหผูปวยหลบหนี  จากการที่ญาติหรือผูดูแลขาดความรู ความเขาใจในการดูแลผู ปวย มี
ตัวอยางที่ผูปวยบางรายซึ่งอาการทางจิตทุเลาแลวแตรอญาติมารับกลับเปนเวลานาน ทําใหเกิด
ความเบื่อหนาย อาจหลบหนีออกจากโรงพยาบาลได และจากประสบการณจริงของการดูแลพบวา 
ผูปวยที่ญาติมีความขัดแยงกันในเรื่องการเจ็บปวย การดูแล และแผนรักษา จะเปนสาเหตุและนํา
ผูปวยหลบหนีออกจากโรงพยาบาล เชนภรรยาไมอยากใหผูปวยอยูโรงพยาบาล แตญาติคนอื่น ๆ 
ตองการใหอยู ภรรยาจึงเปนคนพาผูปวยหนี 
3. เพศ วัน เวลา สถานการณ ที่ผ ู ปวยพยายามหลบหนี คือ 
 จากผลการศึกษาของ เสงี่ยม สารบัณฑิต ( 2534 ) , มงคล ศิริเทพทวี ( 2537 ) และ ประ
ทุม พลไทย ( 2541 ) พบวา ผูปวยที่หลบหนีสวนใหญเปนเพศชาย และ วันที่มักหลบหนี เกิดขึ้นได
ทุกวัน โดยจากการศึกษาของพัฒนา แกววิรัตน (2530)และสุมาลี สัยยะสิทธิพานิชย(2531) พบ
ตรงกันวา เปนวันเสาร และวันอาทิตย สวนเสงี่ยม สารบัณฑิต ( 2534 ) พบมากในวันพุธ และ 
ธํารง ทัศนาญชลี ( 2529 ) พบวันพฤหัสบดี  และสําหรับเวรที่ผูปวยหลบหนี คือในเวรเชา และเวร
ดึก และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณพบวา ผูปวยจะใชโอกาสในการหนี ในเหตุการณตอไปนี้ 

- ขณะเจาหนาที่ครัวมาสงอาหาร 
- เวลากอน ขณะ และหลังรับประทานอาหารในแตละมื้อ  โดยเฉพาะ เวรบาย ซึ่งผูปวยเคย

กระโดดหนี มีบางคนที่ขอไปลางมือ แลวหนีไป 
- ขณะที่ผูปวยออกมาซื้ออาหารที่บริเวณหนาตึก 
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- ขณะที่ผูปวยออกมาคุยโทรศัพทกับญาตินอกตึก หรือตูโทรศัพทสาธารณะ 
- ขณะอยูรานเพื่อน  ผูปวยขอเขาหองน้ํา  เจาหนาที่มีคนเดียว 
- เวลาที่ทีมผูใหการรักษาเปดประตู ซึ่งผูปวยจะวิ่งผลักประตู ลอดใตรักแรของเจาหนาที่ไป

ผูปวยบอกวาไปปสสาวะ 
- หลังจากอาบน้ํา ใชสบูถูศีรษะใหล่ืน  
- ขณะเดินทางไปทํางานที่หนวยงานฟนฟูสมรรถภาพ 
- มีผูปวยวุนวายในหอง เมื่อทีมผูรักษาเปดประตูเขาหองแลวไมไดล็อคประตูหอง ผูปวย

หลบหนีได 
- เวลาปฏิบัติงานเวรบาย ดึก มีบุคลากรนอย มักพบวาผูปวยขออาสาชวยทํางานนอกหอง 

อางวาเห็นพยาบาลเหนื่อย ทั้งๆ ที่ผูปวยคนนี้ เวลาปกติจะนั่งมองออกนอกหอง ไมคอยคยุ
กับเพื่อนในหอง 

4. ชองทางหลบหนี 
จากการรวบรวมประสบการณ ของบุคลากรผูดูแล  พบวา  

กอนที่ผูปวยจะหนีออกจากตึก ผูปวยจะซอนในสถานที่ใดที่หนึ่งกอน และรอจังหวะที่เจาหนาที่
เผลอ เชนใตโตะรับประทานอาหาร ในผามาน ในหองน้ํา หลังจากนั้นจึงออกจากที่ซอนแลวหนี
ออกไปจากตึก โดยผูปวยใชวิธีการหนี เชน ถอดบานเกล็ดดานบน บริเวณระเบียงหลังตึก ใชชอง
เพดานหองน้ํา ตามชองลม (  แมมีเนื้อที่ประมาณ 10 เซ็นติเมตร ผูปวยสามารถใชศีรษะลอด
ออกไปได ) หรือลอดผานลูกกรง หรือการงัดเพดานหลังคา และสถานที่หลบซอน กอนออกไปจาก
โรงพยาบาล คือ ในทอระบายน้ํา โรงเพาะชํา อาคารบันเทิง คอกไก หลังตึก พุมไมขางตึก หรือโรง
บําบัดน้ําเสีย มีผูปวยบางรายที่เปลี่ยนเสื้อผากอนไป โดยใชเสื้อผาของเจาหนาที่ที่ตากอยูที่
บานพัก 

ส่ิงที่ผูปวยใชเปนพาหนะในการหลบหนีจากการบอกเลาประสบการณ คือผูปวยจะใชรถ
เจาหนาที่ หรือผูมาติดตอ ที่จอดอยูบริเวณตึกผูปวย ซึ่งติดเครื่องไว หรือ มีกุญแจติดอยู ขับออกไป 
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กรอบการปองกันผูปวยหลบหน ี
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การปองกันผู ปวยหลบหน ี
จากการศึกษาถึงสาเหตุ และวิธีการที่ผูปวยหลบหนี พบวา การดูแลและปองกันไมให

ผูปวยหลบหนี ตองเร่ิมจากการที่หนวยงานสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรในทีม
ผูดูแลรักษาวา ผูปวยทุกรายมีโอกาสหลบหนี หลังจากนั้นตองมีมาตรการในการเฝาระวัง และ
เตรียมความพรอม การลดและการจัดการกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ  

 
1. การสรางความตระหนกั 

 ส่ิงแรกที่สําคัญในการปองกันผูปวยหลบหนีคือบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีความ
ตระหนัก และใหความสําคัญตอการดูแลผูปวย ซึ่งบทบาทในการสรางความตระหนักนี้ ตองเริ่ม
จากหัวหนาทีมของการปฏิบัติงานแตละวัน ที่มีหนาที่ในการกระตุนเตือนบุคลากรถึงผลกระทบ
จากการหลบหนีของผูปวยในระหวางการประชุมตึก การสงเวร โดยการย้ําบอยๆเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

- บอกสมาชิกวา ผูปวยทุกคนมีความเสี่ยงตอการหลบหนี ตองไมไวใจผูปวย และการที่ผูปวย
หลบหนีจะทําใหการทํางานประสบความยุงยากหลายอยาง เชน ตองมีการออกติดตาม ประสาน
ตํารวจและญาติ เขียนรายงาน ทํา Conference ในหองประชุมใหญ และสิ่งสําคัญที่สุดคือ 
ผลกระทบโดยตรงตอตัวผูปวย คืออาจไดรับอันตราย นอกจากนี้ยังมีผลทางดานกฎหมาย  

- มีการทบทวน แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยหลบหนี ทบทวนกิจกรรมที่ 1 ในผูปวยทุกราย 
หรือใชวิธีนําเรื่องที่ผูปวยหนีที่ตึกอื่นมาพูดคุยกัน เพื่อเปนการเฝาระวัง และทํา Pre – post 
conference ผูปวยที่มีภาวะเสี่ยง 

- มอบหมายเจาหนาที่ดูแลผูปวยรายบุคคล ( Assignment ) ใหชัดเจน  
- ประเมิน SAFE ทุกชั่วโมง 
- กําหนดวิธีการปฏิบัติ เชน เมื่อจะเขาไปหาผูปวย ตองล็อคประตู และเก็บลูกกุญแจไวที่ตัว 

หรือกอนเปดประตูเขาหรือออกใหผูปวยตองระวัง ในกรณีที่พยาบาลเขาไปทํากิจกรรมในหอง
ผูปวยแลวไมไดล็อคกุญแจประตูใหผูชวยเหลือคนไขเฝาระวังประตูทางออกไมใหผูปวยออกได 

- ศึกษาประวัติของผูปวยเกาทุกรายวาเคยมีประวัติหลบหนีหรือไม ถาพบในผูปวยรายใดตอง
ดูแลใกลชิดเปนพิเศษ และใหใสเสื้อ SAFE ตลอด 

- การจัดใหมีเจาหนาที่ 1 คนดูแลผูปวยอยูตลอดเวลาในชวงการรับ – สง เวร   
- สําหรับบุคลากรกลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ มอบเปนนโยบายใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

รานเพื่อนเพิ่มเติมวา การดูแลผูปวยไมใหหลบหนีเปนเรื่องหลัก เชนการดูแลผูปวยขณะไปหองน้ํา 
สวนเรื่องยอดการขายของ หรืองานอื่น ๆ เปนเรื่องรอง  
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- นอกจากนี้ทีมผูดูแลรักษาตองใหความสําคัญกับยานพาหนะของตนเองที่ตองดับเครื่อง และ
ล็อครถทุกครั้ง  เนื่องจากมีประวัติวามีผูปวยรายหนึ่ง หลบหนีวิ่งลงจากตึก แลวเปดประตูรถของ
พยาบาลที่จอดหนาตึก ข้ึนไปนั่งจะขับออกไป 

หลังจากที่หัวหนาทีมไดสรางความตระหนักใหกับสมาชิกแลว สมาชิกทุกคนตองมีทักษะ 
ในการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของผูปวย และมีความไวในการตอบสนองตอพฤติกรรมที่ผิดปกติ
นั้น ๆ นอกจากนี้บุคลากรทุกคนตองมีความรอบคอบ ความรับผิดชอบ และคิดอยูเสมอวา ผูปวยมี
โอกาสหลบหนีไดทุกคน ทั้งผูปวยที่ชวยตนเองได และชวยตนเองไมได โดยสมาชิกตัองใชทักษะ
การฟงอยางตั้งใจ เวลารับ – สง เวรวาผูปวยคนไหน ประเมิน  SAFE อะไร โดยเฉพาะหากมี E       
( Escape ) ตองดูแลเปนพิเศษ ชวง Quick Round นอกจากนี้ควรมีการเขียนหนาแฟมประวัติ
ผูปวย และที่ Counter ใหบุคลากรในเวรตอไปไดทราบชื่อผูปวยที่ตองระวังเปนพิเศษ เพื่อความ
ดูแลอยางใกลชิด 
 

 
2. การสังเกตสัญญาณเตอืน 

หลังจากที่บุคลากรทีมผูใหการรักษาทุกคนทราบถึงปจจัยกระตุน ที่ทําใหผูปวยมีความคิด
อยากหลบหนีแลว ผูปวยบางรายเริ่มมีพฤติกรรมบางอยาง ที่สามารถสงเปนสัญญาณเตือนทีม
ผูใหการดูแลรักษาเห็นไดกอนที่จะหนีไป ดังนั้นทีมตองมีความรูถึงสัญญาณตาง ๆ กอนผูปวยจะ
หลบหนี และใหการดูแลผูปวยเหลานั้นเปนพิเศษ ซึ่งทีมสามารถสังเกตไดจาก ทั้งพฤติกรรม คําพูด 
และอาการผิดปกติตาง ๆ ดังนี้ 
2.1 ดานพฤติกรรม ผูปวยจะมีพฤติกรรม ดังนี้ 
-   ยืนบริเวณหนาตาง ชอบมองออกไปนอกประตูบอย ๆ มองทางบอย ๆ เดินไป เดินมา 
-   ชอบอาสาชวยงาน เชนการนําผาถูพื้นไปเก็บนอกตึก หลังตึก ชวยถืออุปกรณไปให 
-   บางคนไมใหความรวมมือใด ๆ 
-   ผูปวยที่ไมเขากลุมกิจกรรมที่หนวยฟนฟู ฯ 
-   บางคนจะเก็บตัว ไมยอมฝากเงิน  จะปกปดตนเอง 
-   สายตามองซาย – ขวา บางคนสายตาวอกแวกเวลาสนทนากับพยาบาล 
-   มีการสะสม เก็บของทุกชิ้น รองเทา เสื้อผาเกา ๆ   
-   บางคนกลางคืนไมนอน จะพยายามงัดแงะหนาตาง เพื่อหาชองทางหลบหนี 
-   ผูปวยที่ไมคอยเขารวมกิจกรรมกับทางตึก มักแยกตัวนอนคนเดียว เชน ไมออกไปรับประทาน
อาหารรวมกับเพื่อนผูปวยจะขอนอนในหอง อาจเปนชวงเวลาที่ทําใหผูปวยคิดเรื่องหลบหนี 
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-  ชอบอยูคนเดียวหรือเคยมีพฤติกรรมชอบแอบ หรือหลบมุมใดมุมหนึ่ง หากทีมเผลอผูปวยอาจ
หลบหนี 
-   ไมมีสมาธิ กระวนกระวาย 
2.2 ดานคําพูด ในผูปวยที่มีอาการทางจิตทุเลาแลวจะมีสัญญาณเตือนเปนคําพูดบางอยาง เชน 

- ถามวาตึกนี้อยูที่ไหน จะเดินออกไปทางไหน แถวนี้มีบานเชาหรือไม มีงานทําไหม จะไป
สถานีรถไฟไดอยางไร 

- พูดถึงการกลับบานบอย ๆ  
- ขอไปฝกงานที่หนวยงานฟนฟูสมรรถภาพ 
-  ผูปวยรบเราขอนั่งระเบียงหนาตึก และถามถึงญาติบอย ๆ ขอออกทํากิจกรรมนอกตึก เชน 

กายบริหาร ขอเดินเลน ขอลงไปหาญาติที่รออยูชั้นลาง ญาติมารอนานแลว เปนตน 
-  ผูปวยที่เคยบนเรื่องอยากกลับบานแลวหยุดบน ทําตัวดีข้ึน 
-  นอกจากคําพูดของผูปวยแลว ทีมผูใหการดูแลรักษาควรใหความสําคัญกับคําพูดของญาติ

ดวย เชน เมื่อญาติมาบอกทีมวากลัวผูปวยจะหลบหนี สังเกตจากทาทางหงุดหงิดอยูไมนิ่ง ของ
ผูปวย ควรสงตอขอมูลใหกับทีมดวย 
2.3 ดานอาการที่ผิดปกติ 

- ผูปวยหลงผิดวาจะไปเก็บเงินกูบอยๆ  ใหขอมูลแลวไมรับฟง    
- ผูปวยติดสุรา มีอาการ Delirium จะมาเปดประตูซ้ํา อาจหลบหนีได 

ขอสังเกต ผูปวยบางรายที่หนีไดโดยที่ไมมีสัญญาณเตือน ยกตัวอยางเชนผูปวยบางรายวิ่งหนีไป 
ตอหนาตอตา หลังจากรับประทานขาวเสร็จ บอกวา “ไมตองตามผมนะผมจะไปแลว” และไปหยิบ
ไมหนาสาม วิ่งหนีไป เหมาตุก ๆ ใหไปสงที่บาน 
  
 เมื่อทีมผูใหการดูแลรักษาผ ู ปวยไดทราบถึงสัญญาณเตือนในลักษณะตาง ๆ ของผูปวย
แลว ทีมตองมีวิธีการเฝาระวัง และการเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวย เพื่อปองกันการ
หลบหนี โดยการเฝาระวังผูปวยนั้นขึ้นอยูกับประเภทหรือลักษณะอาการของผูปวยที่ตองเฝาระวัง
ดวย เชนผูปวยที่อาการยังไมคอยรูเร่ือง รบเราจะกลับบานตลอด ตองเฝาระวังมากกวา ผูปวยที่รู
เร่ือง และไมเคยมีประวัติหลบหนี เปนตน ซึ่งมีหลักการ และเทคนิคในการเฝาระวัง ดังนี้ 

- ผูปวยรับใหม ทีมการรักษาควรใหขอมูลที่จําเปนในการเขารับรักษา กฎระเบียบตาง ๆ  กับ
ผูปวย หลังจากนั้นใหการดูแลอยางใกลชิด เชนควรดูแลใหรับประทานอาหารในหอง และ เฝาระวัง
ตอเนื่อง ดวยความเปนกันเอง เพื่อใหผูปวยเกิดความไววางใจ นอกจากที่เจาหนาที่จะเปนผูดูแล
แลวยังสามารถใชระบบ Buddy หมายถึงใหผูปวยดวยกันเปนเพื่อนคอยดูแล ชวยเหลือซึ่งกันและ
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กันนอกจากนี้ยังไดประโยชนจากขอมูลตาง ๆ ที่ผูปวยนํามาเลาใหผูดูแลไดรับทราบอีกทางหนึ่ง
ดวย  

- ทีมผูใหการรักษาควรดูแลผูปวยตลอดเวลา ในทุก ๆ หอง และตองสื่อสารใหสมาชิกทีม
ทราบดวยถาไมสามารถดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่อง 

- ล็อคประตูหนาเกือบทุกครั้งที่ผูปวยไปรับประทานอาหาร  
- ในผูปวยเรรอนจําเปนตองพูดคุยใหผูปวยเขาใจวา ขณะนี้อยูในระหวางการรักษาตัว ไมควร

เดินออกไปขางนอกเรื่อยเปอย เนื่องจากเคยมีตัวอยางที่ผูปวยเรรอนเคยชินกับการเดินไปไหน ๆ ได 
โดยไมคิดวาสิ่งนั้นคือการหลบหนี 

 
3. การดูแลผูปวย 

ในการดูแลผูปวยจิตเวช มีกิจกรรมการดูแลรักษาหลายอยางที่เปนปจจัยเสี่ยงใหผูปวยที่มี
ความคิด หรือไมคิดหลบหนีในตอนแรก สามารถใชเปนชองทางหนีได ซึ่งทีมผูใหการรักษา
จําเปนตองมีวิธีการดูแล และเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการ ดังนี้ 
3.1 การดูแลผูปวย หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก 

หลังจากที่ประเมินวาผูปวยมีพฤติกรรมหลบหนี ตองจัดใหมีญาติดูแลผูปวยอยูตลอด 
กรณีที่ไมมีญาติตองมีเจาหนาที่ดูแลอยางใกลชิด 
3.2 การดูแลผูปวยทั่วไป 

ในชวงที่ผ ู ปวยไมไดมีกิจกรรมใด ๆ ส่ิงที่ทีมผูใหการรักษา ควรใหการดูแลผูปวยในลักษณะให
ผูปวยอยูในสายตาตลอด โดยทําได ดังนี้ 

- ในการสงเวร มีการ OK สงตอวาผูปวยคนไหนที่ตองระวังเปนพิเศษ ต้ังแตผูปวยรับใหม ดูแล
ใหอยูในสายตา โดยที่ไมใหผูปวยรูตัวดวย ไมตองเรียกชื่อบอย ๆ จะทําใหผูปวยรําคาญ  ถา
หากผูปวยอยูไกลตาใชวิธีเรียกชื่อ เพื่อฟงเสียงวาผูปวยยังอยู  

- มีการตรวจนับผูปวยทุกเวร ทุกวัน โดยจะเรียกผูปวยเขาแถวในหอง นําโดยหัวหนาตึก/
หัวหนาทีม พูดคุยกับผูปวย เพื่อประเมินความคิด ความรูสึกของผูปวย ความเปนอยูขณะอยู 
โรงพยาบาล เปนอยางไร คิดถึงบานหรือไม เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงหลบหนี หากปญหาไม
หนักหรือรุนแรงมาก จะพูดคุยทันที หากปญหาหนักมาก พยาบาลจะคุยเพื่อบําบัดอีกครั้ง 

- หลังสงเวรมีการเดิน Round ตรวจเยี่ยมผูปวยทุก 2 ชม. ถาผูปวยมีประวัติหลบหนีจะมีการ
เฝาระวังอยางใกลชิด ทุก 1 ชั่วโมง โดยไมใหผูปวยรูตัว 

- ในผูปวยกลุมเสี่ยง ใชเทคนิค เรียกผูปวยบอย ๆ  
- ปดประตูทุกครั้ง เมื่อเปดประตูใหผูปวยตองปดประตูทันที 
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- ทุกครั้งเวลาเปดประตูหอง ตองใหผูปวยในหองยืนหางจากประตู ประมาณ 5 เมตร ( เพราะ
ผูปวยเคยวิ่งหนีออกมาระหวางเปดประตู ) หรือกันใหผูปวยอยูระเบียงหลังกอน  

- เมื่อเขาไปทํากิจกรรมในหองผูปวยตองล็อคประตูหองทุกครั้ง ถาในกรณีที่ไมไดล็อคประตู 
ตองจัดทีมยืนอยูที่ประตูอีกคนดวย 

- สําหรับผูปวยที่ขออาสาชวยงานนอกหอง แมเปนผูปวยเกาเคยชวยงานตึกอื่นมาแลวก็ตาม 
ทีมผูใหการรักษาตองดูแลอยางใกลชิดใหอยูในสายตาตลอด 

- ชวงเวลาที่ผูปวยอยูรวมกันจํานวนมาก เชน อาบน้ํา รับประทานอาหาร เปนชวงเวลาทีผู่ปวย
มีโอกาสหนีไดบอย ควรแบงผูปวยออกเปนกลุมยอย และจัดเจาหนาที่ดูแลประจํากลุม หรือ
เปนจุด ๆ  

- คัดตัวผูปวย เรียกชื่อและจับคูใหผูปวยที่อาการทางจิตดี รูเร่ืองคูกับผูปวยที่ตองดูแลใกลชิด 
หรือไมรูเร่ือง มอบหมายการดูแลซึ่งกันและกัน (Buddy) หรือ เพื่อนชวยเพื่อน ถายังไม
สามารถดูแลไดจริง ๆ ตองใหผูปวยอยูในหองแยก  โดยมีการอธิบายใหผูปวยเขาใจวาทําไม
ตองแยกหอง 

- หากไดยินเสียงอะไรดังขึ้นที่ผิดปกติ ควรตะโกนออกไปวา “ใคร  ทําอะไร” จะชวยหยุด
พฤติกรรมที่ผูปวยอาจทําการหลบหนีได 

- การใหผูปวยดูแลกันเอง เชน self help partner  หรือ ใหผูปวยที่อยูกอนสอนผูปวยที่มาใหม 
หรือพี่สอนนองวาอยูอยางไรจะครบ 15 วัน , 120 วัน  

- ผูปวยมีอาการทางจิต มีหูแวว วาญาติมาเยี่ยม ตองใหขอมูลตามความจริงและนําผูปวย
ออกมาดูสถานการณจริง ๆ 

 
3.3 การดูแลระหวางผูปวยรับประทานอาหาร 

ในแตละวันผูปวยตองรับประทานอาหาร 3 คร้ัง และผูปวยมักใชโอกาสนี้ในการหลบหนี 
ดังนั้นหลังจากทีมไดประเมินผูปวยแลววาใครอยูในกลุมเสี่ยงที่ตองดูแลเปนพิเศษบาง ซึ่งมีผลตอ
การเลือกสถานที่ในการรับประทานอาหาร แลว ทีมผูใหการรักษาตองมีเทคนิคในการดูแลผูปวย 
ดังนี้ 

- ผูปวยที่อยูในกลุมเสี่ยงใหรับประทานอาหารในหองแยก โดยบอกเหตุผลใหผูปวยเขาใจวา 
ทําไมออกไปทานอาหารที่หองทานอาหารไมได หรือใหรับประทานหลังคนอื่น หรือบางตึกให
ผูปวยรับประทานอาหารในหองแลวล็อคกุญแจไว 

- เมื่อผูปวยรับประทานอาหารเสร็จแลว ใหเขาหองพรอมกัน 
- เฝาระวังเปนจุดๆขณะผูปวยรับประทานอาหาร 
- ผูปวยที่ไมรูเร่ือง ดูแลผูปวยอยางใกลชิด ใหรับประทานอาหารในหองพัก 
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- ควรตรวจตราอุปกรณที่ผูปวยสามารถนําไปใชในการเปดประตู เชน หลังรับประทานอาหาร
จะขโมยชอนเขาไปเก็บไว  

3.4 การจัดกิจกรรมกลุม 
การจัดกิจกรรมบําบัดในตึก 
การรักษาที่สําคัญคือการจัดกิจกรรมกลุมบําบัดตาง ๆ ซึ่งจัดขึ้นในตึกผูปวย นอกจากที่ทีม

ผ ู รักษาตองดูแลผูปวยใหอยูในสายตาตลอดเวลาและควรทําอะไรเปนกลุม ๆ เพื่องายตอการดูแล 
กอนเริ่ม และเลิกกิจกรรม ใหนับจํานวนผูปวย หรือทําสมุดตรวจเช็คผูปวย 

การจัดกิจกรรมบําบัดนอกตึก 
นอกจากการทํากิจกรรมกลุมในตึกแลว ผูปวยยังมีกิจกรรมบางอยางที่ตองไปทํานอกตึก 

เชนการไปออกกําลังกาย การไปรวมกิจกรรมบันเทิง และกิจกรรมกลางแจงอื่นๆ ซึ่งทีมผ ู รักษาตอง
มีการประเมินอัตรากําลังของเจาหนาที่กอนวาเพียงพอหรือไม ถาไมได ใหจัดกิจกรรมภายในตึก
กอน เชน มีเจาหนาที่ผูชายคนเดียว มีผูปวยทํา ECT 5 คน ตองงดกิจกรรมขางนอกกอน และบาง
กิจกรรมรอได ซึ่งวิธีการพาผ ู ปวยทํากิจกรรมนอกตึกนั้น มีวิธีการ ดังนี้ 

- ถามความสมัครใจของผูปวยกอนออกไปรวมกิจกรรมนอกตึกทุกครั้ง เพื่อประเมินความ
ตองการหรือความพรอมทางจิตใจของผูปวย หากผูปวยไมตองการจะเปนการบังคับดาน
จิตใจ อาจทําใหผูปวยหลบหนีได เชน การพาผูปวยไปรวมกิจกรรมบันเทิงตองอยูใกลชิด
ผูปวยตลอด หากทีมไมมั่นใจในความเสี่ยงของผูปวย ตองตัดสินใจงดทันที 

- ทีมมีการประเมินผูปวย โดยอาจใชวิธีใหพยาบาลคัดเลือกผูปวยกอนแลวผูชวยเหลือคนไข
รวมประเมินซ้ํากอนออกนอกตึก 

- กอนพาผูปวยออกไปทํากิจกรรมนอกตึก ตองบอกทีมบุคลากรทุกคนใหทราบ เชน ไปฝก
อาชีพที่งานฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน 

- ในการเดินทางไปนั้นมีหลายวิธี เชน   
-  - ใหเจาหนาที่จับมือผูปวยไวเอง หรือจับคู Buddy คูหู โดยใหผูปวยที่อาการดีรูเร่ือง
ประกบคูกับผูปวยที่เสี่ยงตอการหลบหนีโดยจับมือกันหามปลอยมือ ดูแลซึ่งกันและกัน 
จนกวากลับถึงตึก  

-  - ใหผูปวยเดินนําหนามีเจาหนาที่เดินตามหลัง  
-  - ใหจัดผูปวยเขาแถว โดยใหคนที่รูเร่ืองเดินนําหนา 2 คน และเดินตามหลังอีก 2 คน ให
เจาหนาที่อยูตรงกลาง  

-  - ผูปวยที่เสี่ยง และไมรูเร่ืองอยูตรงกลาง เมื่อผูปวยวิ่งหนี ผูปวยคนที่รูเร่ืองจะชวยได  
-  - ใหเจาหนาที่นําหนาผูปวยและอยูหลังผูปวย คอยเฝาระวังขณะผูปวยเดิน ถามีเจาหนาที
เพียงพอใหจูงมือผูปวยไปดวยกันดูแลใกลชิด 
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- เมื่อกลับถึงตึก ใหเรียกชื่อ และดูแลใหผูปวยเดินเขาหองทีละคน 
- เวลาพาผูปวยเขากลุมที่สนามหนาตึก เมื่อผูปวยลงสนามแลว ควรจัดใหมีบุคลากรในทีม 
มากกวา 1 คน ลงสนามไปอยูกับผูปวยและควรมีบุคลากรอีก 1 คน คอยเฝามองผูปวยใน
มุมมองที่กวางขึ้นอกีระดับและประเมินสถานการณพรอมกับนับจํานวนผูปวยเปนระยะ 

- สําหรับผูปวยที่ไมไดรับการคัดเลือกไปทํากิจกรรม ทีมผูใหการรักษาตองใหเหตุผล กับผูปวย
วา เชน เพราะเขาเพิ่งเขามาอยูในโรงพยาบาล รับประทานยาไปอาจทําใหเกิดอาการหนา
มืด ตองพักผอนในหองกอน เปนตน 

- กําหนดขอตกลงรวมกับผูปวยในการปฏิบัติตัว กฎระเบียบตาง ๆ และหากผูปวยไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามนั้น เขาจะไมไดออกไปนอกตึกอีก  

 
3.5 การเขากลุมที่งานฟนฟูสมรรถภาพผู ปวย 

หลังจากการประเมินผูปวยทุกรายกอนไปทํากิจกรรมที่กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพแลว ทีม
ผูรักษาที่กลุมงานฟนฟูตอง 

- สังเกตประเมินผูปวยในแตละวันวามีอาการเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาอาการไมดี ควร
สงกลับตึก เนื่องจากที่งานฟนฟูสมรรถภาพเปนจุดที่มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น ทีมผูให
การรักษาตองใหความสําคัญ และเฝาระวังผูปวยอยางใกลชิด โดยมีเทคนิค ดังนี้ 

- จัดเจาหนาที่ 1 คน : ผูปวย 3 คน 
- มีเจาหนาที่รับ-สงผูปวยลักษณะมือตอมือ คือมีการลงชื่อรับ – สง ผูปวยทุกครั้ง และ
ตองสงผูปวยถึงตึก นอกจากนี้ยังมีการสงตอขอมูลวาผูปวยคนใดที่มีภาวะเสี่ยง
หลบหนีแตไมมาก เชน แมนัดแลวไมมา ควรแจงใหเจาหนาที่ OT ทราบเพื่อใหดูแล
ผูปวยใกลชิดและอยูในสายตาตลอด 
- หองที่ทํากิจกรรม ตองมีเจาหนาที่เฝาอยู  
- ใหผูปวยเลือกทํากิจกรรมที่ชอบ เปนการเบี่ยงเบนความคิดใหอยูกับกิจกรรมที่ทํา 
- เวลาผูปวยขออนุญาตไปหองน้ํา ควรจัดใหมีเพื่อนผูปวยที่ไวใจไดไปเปนเพื่อนดวย 

4. ปจจยัเกี่ยวกับญาติ 
นอกจากผูปวยแลว ญาติของผ ู ปวยก็มีความสําคัญในการเปนปจจัยกระตุนใหผูปวยมี

ความรูสึกอยากหนีกลับไป ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุเชน ความกังวลกับปญหาทางบาน ความ
กังวลเรื่องการมารับกลับบาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทีมการรักษาตองมีเทคนิคในการจัดการ
กับญาติ ดังนี้ 
4.1 ตึกผู ปวยนอก ที่มีโอกาสที่ผูปวย และญาติจะหนีกลับ ดังนั้นจะตองใหญาติเฝาผูปวย
ตลอดเวลาและมีการสงตอขอมูลระหวางทีม ใหเจาหนาที่ดูแลตลอดจะเก็บบัตรประชาชนของ
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ญาติไวเปนหลักประกันดวย  และระหวางพาผูปวยสงเขาตึก จะจัดใหญาตินั่งขนาบผูปวยทั้ง 2 
ขาง ปองกันผูปวยกระโดดจากรถ  
4.2 สําหรับผูปวยใน  นอกจากทีมผูใหการรักษานัดญาติใหมาเยี่ยมผูปวย เมื่อผูปวยมีอาการ
ทางจิตดีข้ึนแลว เมื่อญาติมาเยี่ยมทีมตองมีเทคนิคหรือวิธีการจัดการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบญาติกอนเขาเยี่ยมโดยการถามชื่อ และความสัมพันธกับผูปวยกอน หากไมใช
ญาติสนิท ไมควรใหคุยนาน และควรมีการลงทะเบียนญาติเยี่ยมไวดวย ซึ่งผูปวยบางราย
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมแลวอาจใหญาติเยี่ยมบริเวณในตึก 

- จัดสถานที่ใหญาติพบและพูดคุยกันในจุดที่บุคลากรในทีมจะสังเกตผูปวย และญาติใหอยู
ในสายตาไดตลอดและบอกกับญาติวา เมื่อญาติจะกลับ ใหบอกทีมผ ู รักษาทราบดวย เพื่อ
ทีมจะไดพาผูปวยเขาหองทุกครั้ง  

- ใหขอมูลญาติ เร่ืองระยะเวลาที่ผูปวยตองรักษาตัว  
- ใหคําแนะนํากับญาติวาตองคัดเลือกขอมูลบางอยางในการบอกผูปวย เพราะอาจทําให

ผ ู ปวยมีอาการแยลงได เชนเรื่องเลาที่ตึกผูปวยเคยพบคือ ญาติมาเยี่ยมแลวเลาเรื่อง
เหตุการณทางบานบางอยางใหผูปวยทราบ เชน ญาติตาย, ของหาย  ทําใหผูปวยเกิด
ความวิตกกังวล เครียด อยากกลับไปบาน หรือการที่ญาติมาเยี่ยมแลวใหความหวัง นัดวัน
วาจะมารับแลวไมมา หรือบางครั้งญาติแตละคนมีความขัดแยงไมเห็นดวยกับการรักษา 
จึงตองพูดคุยกับญาติกอนใหเยี่ยมผูปวย 

- กําชับญาติใหอยูกับผูปวยตลอดเวลา อยาทิ้งผูปวย 
ขอสังเกต ควรจด และจําเลขทะเบียนรถของญาติผูปวยไว สําหรับกรณีตามผูปวยกลับ 

5. ปจจยัดานสถานที ่/ อาคารที่มีความเสี่ยง 
เนื่องจากสิ่งกอสราง อาคาร หนวยในการดูแลผูปวย เปนสิ่งที่ไมสามารถแกไขโครงสราง

ได และเพื่อเปนการปองกันผ ู ปวยหลบหนี ทีมผ ู รักษาตองมีทักษะในการสังเกต และจัดการสถานที่
ใหมีความปลอดภัย ลดปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เชนการหาวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ดัดแปลงในการปดชองวาง
ตาง ๆ เชน ตัวอยางเรื่องเลา วา ในขณะดูแลผูปวยรับประทานอาหารในหอง ไดนําเกาอี้มากัน้ไวใน
บริเวณที่เสี่ยง นอกจากนี้หลังจากเสร็จภารกิจบางอยางแลวจําเปนตองมีการเช็คอุปกรณตาง ๆ ที่
อาจนํามาเปนสิ่งงัดแงะได เชน ชอน หรือกุญแจ ดังตัวอยางเรื่องเลา มีผูปวยนํากุญแจมาไขประตู
เพื่อหนีกลับบาน ตอนเวลาประมาณ ตี 3 
 ส่ิงที่เปนปญหาที่คลายกันทุกตึกในโรงพยาบาลคือ ลักษณะของตึกที่ไมเหมือนกัน บางตึก
มีเสนทางออกนอกตึกไดมากกวา 1 ชองทาง ทีมตองหาทางปดกั้นเสนทางใหเหลือนอยที่สุดเทาที่
เปนไปได โดยการปดล็อคประตูหรือถาไมสามารถทําได ใหใชโตะกั้นหรือบุคลากรเองยืนปดประตู
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ทางออก นอกจากนี้ทีมตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ที่อาจปดบังผูปวย เชนผาหม เวลาตากตองไม
สามารถบัง หรือทําใหผูปวยใชเปนชองทางหลบหนีได 
 เทคนิคอยางหนึ่งในการจัดการเรื่องสถานที่คือ เวลานอนกลางคืนจะจัดใหผูปวยนอนเปน 
Lock ใหเต็ม Lock ถาเตียงไหนวางก็จะรูวาผูปวยลุกขึ้นไปไหน 
 

6. การสรางสัมพันธภาพ 
 การสรางสัมพันธภาพ มีความสําคัญอยางยิ่งในการปองกันไมใหผูปวยหลบหนี เพราะมี
ผูปวยหลายรายเคยเลาวา ตนเองจะไมหนีในเวรนี้ เพราะไมอยากใหเจาหนาที่ เดือดรอน 
โดยเฉพาะผูปวยที่มาครั้งแรกอาจรูสึกโดดเดี่ยว ควรใหความสําคัญเรื่องการสรางสัมพันธภาพ การ
สรางความไววางใจ และวิธีการสรางสัมพันธภาพ ที่ทีมผูรักษาสามารถเลือกไปปฏิบัติ ได เชน 
6.1 การพูดคุย นอกจากเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอกันแลว การไดพูดคุยกับผูปวยทําใหทีมได
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดในการหลบหนี และสามารถนํามาวางแผนในการดูแลได ซึ่งทีมสามารถ
พูดคุยกับผูปวยในเรื่องเหลานี้ 

- คุยเรื่องทั่ว ๆ ไป 
- สอบถามความรูสึกและความตองการของผูปวย 
-     ถามผูปวยตรงๆ วาไมไดกลับบานนานรูสึกอยางไร คิดหนี รูสึกเบื่อหนายขณะอยู

โรงพยาบาล หรือไม  ถาคิดใหรีบมาบอกพยาบาล   
-    ในผูปวยที่อาสาขอชวยงานนอกหอง ตองคุยกับคนนั้นเปนพิเศษ โดยใชการหลอกถาม

ความคิด ในเรื่องความเปนอยูในโรงพยาบาล รูสึกหรือคิดอยางไรกับการอยูโรงพยาบาล 
หรือมีภาระอะไรกังวลตองรีบกลับไปทําที่บานหรือไม  

- คุยเกี่ยวกับการรักษา ความสุข ความอึดอัด ความไมสบายใจ  
6.2 การใหความจริงใจ 

- บอกวัตถุประสงคของการอยูในโรงพยาบาลใหผูปวยเขาใจ 
-  การเขาไปหาผูปวยกอน และทักทายผูปวยบอยๆ 
- พูดคุยกันตรง ๆ 
- เวลามารับผูปวยไปฝกงานที่กลุมงานฟนฟู ควรเดินคูกับผูปวย 
-  ใชใจตอใจ  โดยใหขอมูลกับผูปวยวา  ถาเขาหนีไปจะเกิดอะไรบาง  และบอกวา
โรงพยาบาล ไมไดใหผูปวยอยูนาน ถาอาการดีข้ึน และไมมีพฤติกรรมหลบหนีก็จะไดกลับ
บานเร็ว 

- ถาผูปวยคนไหนที่ไมไดไปทํากิจกรรมนอกตึก ตองใหขอมูลกับผูปวยตามความเปนจริงวา
เพราะเหตุใด และเมื่อไหรจะไปทํากิจกรรมได 



 19

- การปรับกฎบางอยาง เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี เชนวันหยุด ใหผูปวยนอนตื่นสายไดบาง 
ซื้อขนมใหผูปวยที่ไมมีเงินบาง 

- ใหขอมูลการดูแลรักษาตนเองที่เปนจริงกับผูปวย บอกเกี่ยวกับผลเสียของการหลบหน ีเชน 
อาจเกิดอุบัติเหตุระหวางหลบหนีกลางทาง ถาเปนผูหญิง อาจถูกทํารายทางเพศ และมผีล
ตอการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลครั้งตอไป โดยสามารถใหขอมูลดวยการทําเปนกลุม
หรือรายบุคคล  

6.3 การใหความเปนกันเอง  
- ใหความสนิทสนมแบบพี่ – นอง มีการแบงปนกัน อยูกับผูปวยเหมือนญาติพี่นอง 
- ทํากิจกรรมรวมกับผูปวย 
- ดูแลเชิงสังคม เชนบางครั้งใหผูปวยใชโทรศัพทสวนตัวของทีมการดูแลในการพูดคุยกับ
ญาติบาง ( พิจารณาเปนราย ๆ ) 

6.4 ทําจิตบําบัดเพื่อปองกัน โดยใหความรูแกผูปวยที่เสี่ยงตอการหลบหนี 
ผูปวยมักจะถามวาเขาจะไดกลับบานเมื่อไหร ทีมผ ู ใหการรักษาตองใสใจในคําถามเหลานี้ 

และใชการสนองตอบนี้เปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผ ู ปวยไดเชนกัน ซึ่งทีมควรตอบคําถามใน
ทางบวก ไมไปทําลายความหวังในการกลับบาน เชนญาติไมทอดทิ้งหรอก เพราะเขาพามารักษา 
และตามมาดวยขอมูลแผนการรักษา จะพบแพทยเมื่อไร จะปฏิบัติตัวอยางไรเมื่ออยูใน รพ. 

 
  นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปวยแลว ทีมตองสรางความสัมพันธที่ดีกับญาติ
ดวย โดยการทําครอบครัวบําบัด มีการสรางขอตกลงรวมกัน สรางเงื่อนไข ใหขอมูลเร่ืองการ
เจ็บปวยทางจิตและหากผูปวยยอมรับการเจ็บปวยทางจิต จะเปนผลดีในการดูแลตัวเอง เมื่อ
กลับไปอยูบาน 

7. การจัดการเพื่อลดความเครียด และความวิตกกงัวล 
 เปนเรื่องปกติเมื่อผ ู ปวยอยูโรงพยาบาลเปนเวลานาน ไดเห็นสมาชิกคนอื่นไดกลับบาน 
ทําใหผู ปวยเกิดทั้งความเครียด และความวิตกกังวล ซึ่งเปนปจจัยกระตุนใหมีความคิดอยากหนี
กลับไปอยูบาน ดังนั้น ทีมผูใหการรักษาตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดความเครียด และความวิตก
กังวล เชน  
1. การสื่อสารกับญาติใหโทรศัพทมาหาผูปวยอยางสม่ําเสมอ เชนการโทรศัพทมาสอบถามอาการ
ผูปวยบาง หรือมีบางตึกเชนตึกหญิง 5 ทําเปนโครงการใหญาติโทรศัพทมาที่ตึกไดทุกวันพุธ ชวง
บายซึ่งเปนวันที่แพทยออกตรวจผูปวยที่ตึก  ทําใหผูปวยกับญาติไดคุยกัน และเปนชองทางใหทีม
ผูดูแลรักษาไดคุยกับญาติ เปนการวางแผนจําหนายไปดวย นอกจากนี้ผูปวยบางคนอาจมีงาน
บางอยางที่ค่ังคางหรือตองการใหญาติชวยจัดการให  
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2. สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการหลบหนีมาก ๆ ใหทํากิจกรรมที่ไมเสี่ยงเกินไป เชน 
- จัดหองใหผูปวยดูโทรทัศน เพื่อคลายความเครียดและเบี่ยงเบนใหความคิดผูปวยจากที่

คิดหลบหนีเปลี่ยนไปไมคิดหลบหนี และในขณะเดียวกันใหทีมผูดูแลรักษาชวนผูปวยพูดคุยซักถาม 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูปวยรูสึกอบอุน เกิดความคุนเคย เปนกันเอง จะชวยใหผูปวยไมคิด
หลบหนี สําหรับการเปดโทรทัศนนั้น ทีมผูรักษาควรเลือกรายการใหเหมาะสม โดยการสอบถาม
ความชอบ หรือสามารถเลือกรายการใหผูปวยได เชนรายการมวยสําหรับผูปวยชาย 

- เปดคาราโอเกะ โดยเฉพาะผูปวยที่เปนวัยรุน หรือผูปวยลมชัก เพราะเขาชอบฟงเพลง 
และเตน 

-   ชวนผูปวยเลนปงปอง ,โยคะ, เกมสในหอง เชน หมากฮอส โดมิโน 
3. จัดกิจกรรมใหเลนกีฬากลางแจง ซึ่งพบวาชวยลดความเครียดในผูปวยติดสารเสพติดได 
4. สําหรับคนที่ติดบุหร่ี ใหเบิกน้ํายาอดบุหร่ี หรือใหลูกอม หรือใหอมกานพลู เชนโครงการของตึก
ชาย 1 
 5. จัดกิจกรรมกลุมใหเกิดการเรียนรู เกี่ยวกับการใชชีวิต ความเปนอยูในขณะอยูโรงพยาบาล หรือ
กิจกรรมการฝกสมาธิ เพื่อทําใหจิตใจสงบ หรือกลุมเขียนจดหมายโดยใหผูปวยเขียนจดหมายถึง
ญาติที่เขาคิดถึง 
6. การชวนผูปวยพูดคุยเรื่องที่บาน ดวยน้ําเสียง ทาทีที่เปนมิตร เพื่อลดความคับของใจ เชน ถา
ผูปวยคิดถึงลูก ทีมผูรักษาควรชวนผูปวยพูดคุย เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ บอย ๆ จะทําใหผูปวยรูสึก
ผอนคลาย ไมเครียด และหากผูปวยคิดถึงบานมาก รบเราถามเรื่องกลับบานบอย ๆ ทีมผูใหการ
รักษาควรใหขอมูลที่เปนจริง เชน ผูปวยตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล อยางนอย 15 วัน และเรื่อง
จํานวนวันจะนานหรือเร็วขึ้นอยูกับการรับรู และอาการของผูปวยเอง ตลอดจนบอกถึงผลดีของการ
อยูโรงพยาบาลวาเพื่อรักษาตัวใหหายซึ่งผูปวยจะกลับไปอยูบานไดนานกวา และการหลบหนี
ออกไปจะมีผลเสียตอผูปวย  เชนจะทําใหผูปวยขาดยา และทําใหอาการทางจิตกําเริบอีกและตอง
กลับมาอยูในโรงพยาบาลใหม 
7. การให psycho educate กับผูปวยรายกลุม เพื่อใหขอมูลตาง ๆ กับผูปวยเปนการคลายความ
กังวล เชนระหวางการทํา Morning talk / การทํากลุมผูปวย โดยหัวหนาตึก/รอง หรือพยาบาล 
พูดคุยกับผูปวย ซึ่งมีวิธีการดังนี้ เร่ิมจากการแนะนําตัว /แนะนําเจาหนาที่ / หมอ /กจิกรรมทีต่องทาํ
ในวันนี้/ ใครจะทําอะไร กําลังรอการรักษาแบบไหน และเปดโอกาสใหเขาถาม ในเรื่องของการ
ยอมรับการเจ็บปวย ใหพูดคุยในภาพรวมวา คนที่มารักษาตัวที่นี่สวนใหญจะมีคนกลุมไหนบาง  
และการมาอยูที่นี่ เปนการรักษาตนเอง เปนการพักผอนไมใชการกักขัง และการมาอยูที่ใน
โรงพยาบาลนั้น ผูปวยจะไดรับอะไรบาง 
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8. การทําสติบําบัดใหผูปวยคิดในเชิงบวก วา “มี หลายๆ คนนะที่ ไมมีสิทธิเขามาที่นี่ เปนโชคดีที่
เราจะไดฝกอะไรหลาย ๆ อยาง คนที่ชอบทําอะไรตามใจตนเอง มาอยูที่นี่ก็ตองฝกการอดทน การ
รอคอย ฝกระเบียบ” 
9.ชักชวนใหผูปวยชวยทํางานในตึกบาง เชนการชวยเจาหนาที่ปูที่นอน หรือการหากิจกรรม
ตอเนื่องใหทํา เชน ลงแปลงเกษตรถอนหญา ใหผูปวยไดออกมารดน้ําสวนผัก ตัดหญาบาง ( งด
เวนกิจกรรมที่ตองออกนอกตึกในโรงพยาบาล ในผูปวยที่เสี่ยง ) 
10. ใหความยืดหยุนกับผูปวยบาง เชนผูปวยบางคนที่ตอนเชาตื่นนอนไมไหว 
11.ใหผูปวยไดคุยโทรศัพทกับญาติ หรือพูดคุยกับนักสังคมสงเคราะห ในเรื่องการวางแผนในการ
สงตัวผูปวยกลับบานอยางไร  
12. ใหผูปวยชวยดูแลกันเอง เชนใหผูปวยที่อายุมาก ดูแลผูปวยที่อายุนอยๆ คนที่คิดถึงลูก คิดถึง
บานก็จะดีข้ึน 
13. บริหารจัดการกับปญหาที่กอใหเกิดความกังวลของผูปวย เชน ผูปวยบางคนกังวลเกี่ยวกับลูก 
ที่กําลังเปดเทอม ทีมผูใหการรักษาควรรีบแจงญาติทราบทันทีเพื่อใหญาติชวยแกปญหาที่ผูปวย
กังวลอยู 
14. การบอกวันนัดกับผูปวยนั้นทีมผูรักษาตองสอบถาม และตกลงกับญาติใหแนชัดกอน วาจะมา
รับผูปวยจริง ๆ  เพราะการบอกนั้นมีทั้งขอดีคือทําใหผูปวยใหความรวมมือในการรักษา  แตมี
ขอเสีย คือ ถาญาติไมมาตามนัด ผูปวยจะมีปฏิกิริยาหลายอยางทั้งเสียใจ โกรธ หรือนอยใจ และ
ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ ทีมผูรักษาตองสอบถามความรูสึกของผูปวยดวยวา เปนอยางไร และใช
เทคนิคใหกําลังใจผู ปวยดวย และหลังจากนั้น ไมควรใหผูปวยออกมานอกตึก  
15. ในกรณีที่ผูปวยยายตึก ผูปวยตองปรับตัว ทีมผูใหการดูแลรักษาตองมีการพูดคุยกับผูปวย เพื่อ
ผอนคลายความเครียด 
16. ในชวงเทศกาลตาง ๆ ซึ่งผูปวยอยากกลับไปรวมงานที่บาน เชน ปใหม วันสารท สงกรานต 
ฯลฯ ควรมีการจัดเทศกาลนั้น ๆ ใหผูปวยที่ตึกผูปวย 
 

8. เทคนิคการใหกําลังใจ หรือเสริมแรงผูปวย 
1. ใหความสําคัญกับผูปวย โดยใหเขารับผิดชอบในการเปนหัวหนาดูแลเพื่อนสมาชิกดวยกัน 

เพื่อใหผูปวยรูสึกวาตัวเองเปนแบบอยาง และพูดชมวาเขาเกงแลว มีโอกาสที่ทีมการรักษาเห็น ซึ่ง
จะมีผลตอการไดกลับบานเร็ว ตลอดจนใหความหวังวาถาญาติไมมารับไมตองกังวล ทาง
โรงพยาบาลอาจสงผูปวยกลับเองก็ได  
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2. สําหรับผูปวยบางคนที่มีพฤติกรรมเหมือนเปนหัวหนาทีมหรือหัวโจกที่สามารถชักชวน
ผูปวยอื่นๆ ทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทีมผูรักษาตองสรางสัมพันธภาพ ใหอยูใกลชิดและ พูดคุย
ใหผูปวยรูสึกมีคุณคาและภูมิใจในตัวเองทําใหผูปวยไมกลาทําอะไรที่ทําใหทีมผิดหวัง เชน  

“ พี่ใหที่ตึกทําขนมหวานไวใหแลว นองชวยกันทํางานใหเสร็จนะ  มีกันกี่คน  ..5 คนใชมั้ย  
เดี๋ยวมากินกัน ” 
“ พี่เชื่อวานองตองเปนตัวอยางที่ดี เปนผูนําเพื่อน ๆ ได นองตองเปนผูนําเพื่อน ชวยกัน
ทํางานนะ ”  
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การปฏิบัติเมือ่ผูปวยหลบหนี 
 

 
 

การปฏิบัติตัวเมื่อพบวาผูปวยหลบหนไีปแลว 
ทีมผูใหการดูแลรักษาตองมีสติ และหยุดกิจกรรมที่ทําอยู ใหผูปวยอื่น ๆ ไดพัก และดูแล

กันเองกอน และเริ่มดําเนินการดังนี้ 
การติดตอ / แจง 

1. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาล เบอรโทรศัพท 2222 
2. เจาหนาที่รับโทรศัพทกลางของโรงพยาบาล เบอรโทรศัพท 0 
3. ญาติผูปวย   
4. หนวยชวยเหลืออ่ืน ๆ เชน 191 สถานีตํารวจ หรือ หนวย MCC ของโรงพยาบาล เครือขาย

ทีมมอเตอรไซดรับจาง 
5. เจาหนาที่ของตึกตนเองหรือตึกใกลเคียง หรือที่อยูบานพักใหชวยติดตาม 
 

การติดตามผูปวย 
1. ตรวจสอบวาบานผูปวยอยูที่ไหน จากประวัติภูมิลําเนา มีญาติพี่นองอยูที่ไหน ทบทวน
คําพูดของผูปวยวาเคยพูดถึงที่ไหนบาง  และคาดคะเนวาผูปวยจะไปโดยวิธีการอยางไร ให
ประเมินใหใกลเคียงที่สุด เชนทารถ ทาเรือ คิวรถตู คิวรถมอเตอรไซด คิวรถประจําทาง สถานี
รถไฟ สถานีรถทัวร  



 24

2. แบงบุคลากรเปน 2 กลุม คือกลุมออกติดตามและกลุมอยูในตึก และกระจายตามหา
ผูปวยตามจุดที่สงสัย จัดแบงสาย โดยการประสานงานระหวางตึกผูปวย และทีมผูติดตามเปน
ระยะ ๆ โดยรายงานความกาวหนา และรวมกันหาแนวทางในการติดตาม นอกจากนี้ควรหา
ทีมผูรวมติดตามซึ่งเปนเจาหนาที่นอกจากตึกของตนเอง  เชนเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งบางครั้ง
อาศัยความสัมพันธสวนตัว ใหชวยติดตามดวย ผูที่ติดตามควรเตรียมอุปกรณตาง ๆ เชนผา
ผูกมัด นําติดตัวไปดวย สําหรับกรณีที่ผูปวยไมยอมกลับ และทีมผูติดตามผูปวย ไมควรสวม
เสื้อผาที่เปนแบบฟอรมของโรงพยาบาล  (กรณีที่ใชรถมอเตอรไซด การสวมหมวกกันน็อคขณะ
ติดตามจะทําใหผูปวยจําไมได ) 
3. ในทีมติดตามควรมีอยางนอย 2 คน และใชพาหนะตาง ๆ เชนรถจักรยานยนต หรือรถยนต
สวนตัว และเริ่มติดตามทันทีโดยเริ่มจากบริเวณรอบๆตึกผูปวยกอนเพราะผูปวยอาจแอบซอน
อยู หลังจากนั้นใหแบงสายไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ไดวางแผนไว 
4. ในระหวางติดตามคนหาผูปวยตองสังเกตเสียงตาง ๆ เชน เสียงสุนัขเหา  
5. หากผูปวยวิ่งหนีตอหนา ทางตึกควรโทรศัพทแจงยามแตละจุดเพื่อชวยสกัดผูปวยอีกทาง 
เมื่อไปถึงจุดที่คาดวาผูปวยจะไปใหทีมผูติดตามเฝาอยูบริเวณนั้นที่คิดวาผูปวยจะขึ้นรถ  
หมายเหตุ สถานที่ที่มักพบผูปวย คือวัดตรณาราม ( หลังโรงพยาบาล ) สถานีรถไฟพุนพิน 

คิวรถประจําทาง  
 

การปฏิบัติเมื่อทีมผูติดตามพบกับผูปวยที่หลบหนี 
เมื่อพบผูปวยแลว ในกรณีที่ผูปวยไมยอมกลับ ทีมผูติดตามตองมีเทคนิคในการเจรจา

ตอรอง เชนหลอกวามีญาติมากําลังมารออยูที่ตึกแลว และแกลงใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับญาติ
วากําลังรอผูปวยที่ตึกอยูจริง 

หรือใชเทคนิคในการพาผูปวยกลับตึก ดังนี้ 
1. ผูปวยยังจําทีมติดตามไมไดใหชวนผูปวยพูดคุยสนิทสนม และถามวาเขาจะไปไหน 

เปลี่ยนเสื้อผากอนดีหรือไม คนจะไดไมรูวาเปนคนไข  ชวงที่ผูปวยเปลี่ยนเสื้อผาถาผูปวย
มีอาวุธก็ขอใหเขาวางอาวุธลงดวย 

2. สําหรับผูปวยที่เดินอยู ใหติดตามผูปวยใหอยูในสายตาแคระยะหนึ่งรอเวลาที่ผูปวยออน
แรง ถึงเขาไปหา 

3. กรณีที่มีญาติออกติดตามดวย ใหญาติพูดคุยตอรอง วาใหนํายาไปกินที่บานได ถาไม
อยากอยูจะพากลับบาน  

4. หรือบางคร้ังตองหลอกวาจะพาไปสงทารถ พาไปเปลี่ยนเสื้อผา ไปกินขาว แลวสุดทายให 
พาผูปวยกลับมายังโรงพยาบาล 
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การปฏิบัติสําหรับหนวยงานอื่น ๆ  
บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนเมื่อพบเห็นผูปวยสวมเสื้อ SAFE หรือผูปวยที่มีพฤติกรรม

แปลก ๆ ทาทางจะหลบหนี เดินไมมีจุดหมาย หรือเดินไปที่ประตูทางออกของโรงพยาบาล ควร
ซักถาม และพูดคุยหาขอมูลวาเปนผูปวยอยูตึกอะไร จะไปไหน หากไมแนใจใหผูปวยยืนรอ และ
โทรศัพทกลับไปยังตึกนั้นเพื่อตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง  

และถาหากพบวามีผูปวยตึกอื่นวิ่งหนีมา เจาหนาที่ที่พบเห็นควรชวยจับผูปวยไวดวย 



 26

บรรณานุกรม 
รวบรวมความรูจาก 
1. จากผลการศึกษา 7 ฉบับ คือ 
ธํารง ทัศนาญชลี.2529 . ผูปวยจิตเวชหลบหน ี. วารสารกรมการแพทย . กระทรวงสาธารณสุข  :   

11( 4) .หนา 223-228 
ประทุม พลไทย.2541.สาเหตุการหลบหนีของผูปวยจิตเวช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย. 

สุราษฎรธาน.ี 
พัฒนา  แกววรัิตน.2530. รายงานการหลบหนีของผูปวยจิตเวช. วารสารสวนปรุง.เชียงใหม :3  

(3).หนา 17 - 40  
มงคล ศิริเทพทว ีอัญชลี วจิติรพอทักษกุล.2539. การศกึษาผูปวยจติเวชหลบหนีโรงพยาบาล 

สมเด็จเจาพระยา. กรุงเทพมหานคร. 
สมจินต อรุณปลอด, ร่ืนฤด ีล้ิมฉาย และศันสนยี ประชุมศรี.2541. การศึกษาปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอ 

การหลบหนีของผูปวยจิตเวชทั่วไปในโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา. วารสารสุขภาพจิต
และจิตเวช.  :  2 (1).หนา 6 -15 

สุมาลี สัยยะสทิธิพานิชย.2531. การศึกษาผูปวยหลบหนใีนโรงพยาบาลสวนปรุง เชยีงใหม.   
วารสารสวนปรงุ . : 4(2).หนา 1 - 18   

เสงี่ยม สารบณัฑิตกุล ละเอียด ปญโญใหญ นวลจนัทร มาตยภูธร วชันี หัตถพนม.2534.  
การศึกษาการหลบหนีของผูปวยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน.ขอนแกน.  
 

2. จากประสบการณความรูของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย ตามวนั และเวลา ดังนี ้
วันที่ 14 กรกฏาคม 2549 
คุณอํานวย   นายแพทยเจนศักดิ์ พนิตองักูร  ประธาน PCT ผูปวยใน 
คุณลิขิต / รอยเรียง  นางเยาวลกัษณ พนิตอังกูร  คณะกรรมการ KM 
ผูเลาเรื่อง 

1. นางประทุม พลไทย  พยาบาลวิชาชีพ 8 รองประธาน PCT ผูปวยใน 
2. นางอุไร  มนตสถาพร  พยาบาลวิชาชีพ 8  หัวหนาตึกชาย 12 
3. นางละออง  วัฒนศิลป  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 8 บน 
4. นางสุจิตรา ทิศทองคํา  พยาบาลเทคนิค  ตึกชาย 8 ลาง 
5. นางสาวนันทนา ทองดวง  พยาบาลวิชาชีพ 7  ตึกชาย 9 
6. นางสมสุข  โถวเจริญ  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 7 
7. นางกัลยา ชูประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 6 
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8. นายอํานวย ปานเพชร  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 6 
9. นางปรีดา  เอกวานิช  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 3 
10. นายธรรมยุทธ  พุมพุทธ  พยาบาลวิชาชีพ 5 ตึกชาย 3 
11. นางบุปผา  รุงเรือง  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 1 
12. นางโสภา มุสิโก   พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกหญิง 7 
13. นางเสาวภา  ปานเพชร  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกหญิง 6 
14. นางจันทนา เทศวัฒนา  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกหญิง 5 
15. นางสาวประไพ ทยายุทธ  พยาบาลวิชาชีพ 7  ตึกหญิง 2 
16. นายสุวิทย  วิชัยดิษฐ    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 12 
17. นายสีเมฆ ดําปาน   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11   
18. นางเสาวลักษณ ภิญญาคง เจาหนาที่อาชีวะบําบัด 5 กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูวิพากษขอมูล นายแพทยเจนศักดิ์ พนิตอังกูร   ประธาน PCT ผูปวยใน 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550  
คุณอํานวย  นายแพทยเจนศักดิ์ พนิตอังกูร ประธาน PCT ผูปวยใน 
คุณลิขิต / รอยเรียง นางเยาวลักษณ พนิตอังกูร คณะกรรมการ KM 
ผูเลาเรื่อง 

1. นางสาวสุมณฑา  บุญชัย  พยาบาลวิชาชีพ 8 ตึกชาย 11 
2. นางสาวประไพ ทยายุทธ  พยาบาลวิชาชีพ 7  ตึกหญิง 2 
3. นางสมเกียรติ  วิทิพยรอด พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 2 
4. นางจิรา  กอนทิพย  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 10 
5. นางสนธยา  วิริยะพงศ  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 6 
6. นางรักษิณา  กลับรินทร  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 11 
7. นางคะนึงนิตย  วิชัยดิษฐ  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 2 
8. นางสาวสุจิรา  วิชัยดิษฐ  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 11 
9. นายธัชพงษ  พีมะผล    นักอาชีวะบําบัด 6 กลุมงานฟนฟู 
10. นางเสาวลักษณ  ยิ้มเยื้อน พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยเตรียมความพรอมผูปวย 
11. นางพนิดา  ทรงบุญรอด  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 

ผูวิพากษขอมูล นายแพทยเจนศักดิ์ พนิตอังกูร ประธาน PCT ผูปวยใน 
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วันที่ 22 กุมภาพันธ และ 10 มีนาคม 2551 
คุณอํานวย 

1. นางสําอางค พันธุประทุม พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 4 
2. นายอุดมศักดิ์  สุขภักดี  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 11 
3. นายชาญวิทย หอมกอ  พยาบาลวิชาชีพ 7 หนวย IC 
4. นางนพรัตน ไชยชํานิ  พยาบาลวิชาชีพ 7  ศูนยเตรียมความพรอมผูปวย ฯ                                                    
5. นางสาวสุจิรา วิชัยดิษฐ พยาบาลวิชาชพี 7 ตึกชาย 11 
6. นางลัดดา พิชรานันท พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสาธิตจิตสังคมบําบัด 
7. นางสาวกัลยา ชูประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 7 จิตเวชเด็กและวัยรุน 
8. นางเสาวภา ปานเพชร พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกหญิง 6 
9. นางเยาวลักษณ พนิตอังกูร พยาบาลวิชาชีพ 6 งานวิชาการ 
10. นางอุไรวรรณ เกิดสังข  นักสังคมสงเคราะห 7 กลุมงานสังคมสงเคราะห 
11. นางอัธยา ญาณหาร พยาบาลวิชาชีพ 7 งานจิตเวชชุมชน 
12. นางสาววีณา  มิ่งเมือง  นักจิตวิทยา 8  กลุมงานจิตวิทยา 

คุณลิขิต 
1. นางพวงรัตน อินทะวงศ พยาบาลวิชาชีพ 7 หนวย IC 
2. นางสมควร จุลอักษร พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 2 
3. นางปรีดา เอกวานิช พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 3 
4. นางวจิรา ณ บํารุง  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 8 
5. นางนิฤมล เผือกคง  พยาบาลวิชาชีพ 7  ศูนยเตรียมความพรอมผูปวย ฯ 
6. นางเสาวลักษณ ยิ้มเยื้อน  พยาบาลวิชาชีพ 7  ศูนยเตรียมความพรอมผูปวย ฯ 
7. นางสาววอาภรณ สุวรรณเจษฏาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ 7  จิตเวชชุมชน 
8. นางสมสุข โถวเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 Day Care 
9. นายวิทยา บุญชิต  พยาบาลวิชาชีพ 7 ตึกชาย 11 
10. นางสาวสุภาธิณี จงบุรี  เภสัชกร 4  กลุมงานเภสัชกรรม 
11. นางสาวศัลยา แกวเกิด  เภสัชกร 5  กลุมงานเภสัชกรรม 
12. นางสาวสมสุดา มาแกว  นักอาชีวบําบัด  กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 
 

คุณรอยเรียง 
 นางเยาวลักษณ   พนิตอังกูร พยาบาลวิชาชีพ 6 งานวิชาการ 
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ผูวิพากษความรู 
1. นายแพทยเจนศักดิ์ พนิตอังกูร นายแพทย 9  กลุมแพทย 
2. นายอัตถพงศ  ถนิมพาสน นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช กลุมงานจิตวิทยา 
3. นางจิตรา  สุภัทรากุล พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุมการพยาบาล 
4. นายธัชพงษ  พีมะผล  เจาหนาที่อาชีวบําบัด 6 กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 
5.    นางอุไรวรรณ  เกิดสังข  นักสังคมสงเคราะห 7 กลุมงานสังคมสงเคราะห 

ผูเลาเรื่อง 
คุณสายัณห    กรองทอง  พยาบาลเทคนิค  OPD 
คุณเบญจวรรณ   แซเอี้ยบ  ผูชวยเหลือคนไข  OPD     
คุณจุฬาลักษณ   แสงเพชร  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 7 
คุณศิริพร   ชวลิต   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณภิญญา สุวรรณนอย  ผูชวยเหลือคนไข  กลุมงานฟนฟฯู 
คุณสุจิตรา ดานภูวงศ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 4 
คุณนราธิป        แซเอี๊ยะ   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 10 
คุณสมศรี          รัตนสุทธิกานต  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 2 
คุณศุภกร     เพชรแท   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 2 
คุณธมนวรรณ    วิเชียรศรี  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกผูปวยนอก 
คุณนิตยา          ศรีภิรมยมิตร  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 6 
คุณจตุพร   แสงเพชร    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 ลาง       
คุณโกศลชิต   หลวงบํารุง    พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย  10   
คุณอาทร   จินา     ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3 
คุณจันทรเพญ็   วงศสวัสด์ิ    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย  3   
คุณโสมพา   มาฆะทาน    ผูชวยเหลือคนไข   ตึกหญิง  2   
คุณละออจิต    บุญประสพวทิยา   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย  2  
คุณจันทรเพญ็   วงศสวัสด์ิ    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 8   
คุณเสาวภา   ปานเพชร    พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 6 
คุณรัตนา   วสุนทรา    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 7   
คุณสนอง   คุมครอง   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 1 
คุณชุติมา   สุขพอ     พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณอํานวย   ปานเพชร    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 6  
คุณสุธรรม   เลี่ยงสนุทร    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3   
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คุณอาสา   แสงสีดา    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 2 
คุณสุรัตน   สุภากุล    พยาบาลวชิาชีพ  จิตเวชเด็กและวัยรุน 
คุณสมพงษ   เอี่ยมสะอาด    ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OT 
คุณประสิทธิ์   อัคขรากราพ    ผูชวยเหลือคนไข   ตึก OPD   
คุณวรรโน   เพชรนอย    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 
คุณอรสา   แสงสีดา    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 2   
คุณธวัชชัย   ทีปะปาล   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 12   
คุณฉวีวรรณ   เพชรนอย     ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 
คุณประไพ   ทยายุทธ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 2 
คุณสาวบุปผา    มุสิกะ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 7  
คุณนิตยา          ศรีภิรมยมติร  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกผูปวยนอก 
คุณวรรณา          ขวัญเมือง  ผูชวยเหลือคนไข  กลุมงานฟนฟสูมรรถภาพ 
คุณอภิชาติ         นาคหลง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 2 
คุณมณฑล          เวชวิมล  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 8 
คุณสีเมฆ         ดําปาน   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณศิริวัฒน         ขีดเรือง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 10 
คุณอุดมศักดิ์    สุขภักดี   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณเบญญาภา   โดยประกอบ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 10 
คุณละมอม   เมฆเมือง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 
คุณพะยอม   ละอองกุล  พยาบาลเทคนิค  ตึกหญิง 7 
คุณรพินทร   นกเพชรทอง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3 
คุณมนิดา   ประชุมรัตน  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 12   
คุณอุมาพร   กาญจนรกัษ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึก OPD  
คุณกมลศักด   ภิญญาคง   ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OPD 
คุณยินดี  สุขนุช    พยาบาลเทคนิค  ตึกหญิง 5 
คุณนิตยา   สาริกขา   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 6 
คุณชุลีพร   คันธินทระ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 2 
คุณสัญญา  เจริญคํา  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณบุญเรียง  แกวพิชยั  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 9  
คุณสํารวย  พาลเสือ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 10 
คุณประทีป   แยมเลม็ด   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 3 
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คุณเศรษฐพงษ  รัฐพิทักษพงษ   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 9 
คุณสมสุดา  มาแกว    นักอาชีวบาํบดั   กลุมงานฟนฟสูมรรถภาพ 
คุณอุไร   ทองชล    ผูชวยเหลือคนไข  ECT 
คุณศิรันยา   ศักดา   พยาบาลวชิาชีพ  ตึก OPD 
คุณผุสดี          ศรเกลี้ยง  ผูชวยเหลือคนไข  คลินิกจิตเวชเด็กฯ 
คุณจรรยา       โกละกะ   พยาบาลวชิาชีพ  ศูนยสาธิต                
คุณพรศิริ           เผือกผล   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 
คุณเชษฐพน   วองเกยีรติกุล  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 12 
คุณสมใจ           ศรีสุกใส   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 6 
คุณวราภรณ   สวัสด์ิวงศ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 4 
คุณพูลลาภ กลางณรงค  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 6 
คุณธนภูม ิ  ใหหวล   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 8 
คุณบุญเลิศ ขวัญเมือง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณณฐมน   ศิลปพรหมมาศ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึก OPD  
คุณพิกุล   คลายอักษร  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 9 
คุณเดชสุรินทร ณรงค   เจาหนาที่อาชวีบําบัด  กลุมงานฟนฟฯู 
คุณวรรณี ศิรินทรางกูร  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 5 
คุณธีระยุทธ เกิดสังข   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 3 
คุณธีรวิช วิชัยดิษฐ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 6           
คุณจตุพล          พรศรี   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 1 
คุณสมเกียรติ     บุญวรรณ  ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณพิสมัย สุวรรณมาก  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณระเบียบ       แสงทว ี   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 6 
คุณบุญยัง แซล้ิม   ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณวิชัยรัตน   สุทธิรักษ   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 9 บน 
คุณคนึงนิตย   วิชัยดิษฐ   พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 2 
คุณณัฐวุฒิ   พาลเสือ   ผูชวยเหลือไข   ตึกชาย 3 
คุณจินดา   สุวรรณมณี   พยาบาลวชิาชีพ    ตึกหญิง 7  
คุณจิตรลดา   ทองดี    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 2  
คุณปราณี   เทพเลื่อน   พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 2 
คุณดวงวิภรณ   พวงรอด   พยาบาลวชิาชีพ   ตึกผูปวยนอก 
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คุณสาวสุจิรา   วิชัยดิษฐ   พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 11 
คุณสอางศรี   เสือปาน   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 บน 
คุณกาญจนา   ภูริปญญานนท   พยาบาลเทคนิค   ตึกหญิง 7 
คุณศรีรัตน   มาเจริญ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 2 บน 
คุณวัลยา   ภิญญาคง   พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 9 บน 
คุณธิดารัตน   ศรีสุกใส   พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 
คุณอรพิน   โอทอง    พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 3บน 
คุณสงบ   ดิษฐานพงศ   ผูชวยเหลือขนไข  ตึกชาย 4 
คุณเจียมจิต   ศักดา    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกฟนฟูสมรรถภาพ 
คุณกาญจนา   ภูริปญญานนท   พยาบาลเทคนิค   ตึกหญิง 7   
คุณสุธิภา   เครือสนิท  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณราตรี  ธนอารักษ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณปราโมทย  เจริญวงศ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 2 
คุณอารี  สุวรรณโคตร  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11  
คุณอํานวย  จิตตธรรม  ผูชวยเหลือคนไข  กลุมงานฟนฟฯู 
คุณพิมลศรี  จินา   พยาบาลวชิาชีพ  ตึก OPD 
คุณวิโรจน  คันธินทระ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณกันยารัตน  แซต้ัง   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณประเสรฐิ  เจือกโวน  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 8 
คุณพัชราภา  สุนทรศิริทรัพย  นักจิตวทิยา  กลุมงานจิตวทิยา 
คุณสมควร   จุลอักษร   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณจิราพร   พุทธชู    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 1 
คุณศิลิญา   แกวเหลก็   พยาบาลวชิีพ    ตึกชาย 12 
คุณนฤมล   ทีปะปาล   พยาบาลวชิาชีพ   คลินิกจติเวชเด็ก 
คุณสุกิจ   เสตกุล    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 1 
คุณเจิมศักดิ์   เผือกคง   พยาบาลเทคนิค   ศูนยสาธิต  
คุณลาวัลย   นามตาป   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 2 
คุณวัชรินทร   ครองแกว   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกผูปวยนอก 
คุณกรกมล   พรหมคุม   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 6 
คุณกิตติศักดิ์   เรืองสวัสด์ิ   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 6 
คุณธัชพงษ  พีมะผล   เจาหนาที่อาชวีบําบัด กลุมงานฟนฟฯู  
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คุณจิรา  กอนทิพย  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 10 
คุณบรรเจิด  ทิพยนุรักษ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึก OPD 
คุณเนตรชนก เพชรคลังสวน  ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณอรวรรณ   แทนฟู    พยาบาลวชิาชีพ 4  ตึกชาย 3 
คุณอุรารัตน   ปานเพชร   พยาบาลวชิาชีพ 7  ตึกหญิง 5 ลาง 
คุณธรรมยุทธ   พุมพทุธ   พยาบาลวชิาชีพ 5  ตึกชาย 3 
คุณยุวดี   หลักฉั่ว    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 7 
คุณสุเมธ   พัฒนชู    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณมีนา   ศรีทอง    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 7  
คุณจิรานุวัฒน   พิชัย    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกผูปวยนอก 
คุณศุภศักดิ์   ศักดา    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกผูปวยนอก 
คุณดรุณี   ตันติเจริญวิวฒัน  พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 6 
คุณปรีดา   เอกวานิช   พยาบาลวชิาชีพ   ตึกชาย 3 
คุณประเสริฐ  สุขพิทักษ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณธนณัฐฎ  วองเกยีรติกุล  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 3 
คุณอารีย  ราชโยธา  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 
คุณสุรสิทธิ์  บัวไข   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 2 
คุณธนา  ควรประมูล  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 9 
คุณสุลักษณ  พรหมอุบล  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกผูปวยนอก 
คุณชัยวัฒน เพชรนอย  ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณกัลยา ชูประเสริฐ  พยาบาลวชิาชีพ  คลินิกจิตเวชเด็ก 
คุณมานพ  ถาวรกนัต  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณจุไร  บุญชื่น   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 9 
คุณสติ  คชเวช   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 8 
คุณอัธยา ญาณหาร  พยาบาลวชิาชีพ  จิตเวชชุมชน 
คุณอํานวย ปานเพชร  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 6 
คุณชลิต  พรหมบงัเกิด  ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OPD 
คุณบุปผา    รุงเรือง    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 1 
คุณผองพิศ   อินทวิเศษ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณวิรัตน   เพชรรตัน   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย12  
คุณวราภรณ   แปนปลื้ม   พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 8 บน 
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คุณปสันทนีย   กาญจนพทิักษ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 5 บน 
คุณวรพจน   ศรีวิศาล   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 6 
คุณเจริญศรี   ขวัญรอด   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 7 
คุณวรทัย   ศรีรัตน    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 9 บน 
คุณมาลินี   เอียงเงิน   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 7 
คุณรัตนา   จันทรเจริญ    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 6 
คุณขัตติยา   เทือใหม   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 1 
คุณโกเมท   สุวรรณรัตน   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 1 
คุณอรวรรณ   พุทธประเสริฐ   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 6  
คุณเรวัติ   สมทรง    ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 8 
คุณสุเมธ   กรดแกว   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณโสรัจ   ชํานนิวล   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกผูปวยนอก 
คุณอัมพร   ศิลปะพิพฒัน   พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 11 
คุณทวี    จันนาปา   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 7  
คุณชาญชัย   สุภากุล    พยาบาลวชิาชีพ  ตึกผูปวยนอก 
คุณสิริรัตน ชัยสวัสด์ิ  พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 2 
คุณศรีกัญญา  ดีสมุทร   พยาบาลวชิาชีพ  ตึกหญิง 7 
คุณอรพรรณ  ล่ิมพันธ   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณวุฒิ   ถาวรกันต  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 9 
คุณศักดา  ปญจเสวี  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3 
คุณสุจิตรา  ทิศทองคํา  พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 8 
คุณทวีศักดิ์  เวชสุวรรณ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OPD 
คุณพัฒนา ปานมณี  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3 
คุณอนุพงศ เทียบทัน  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 12 
คุณปทมา โพธิ์สุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณวราพร ดานตรวจสัตว  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณวีณา มิ่งเมือง   นักจิตวิทยา   กลุมงานจิตวิทยา 
คุณรุงทิพย ภูมิไชยา  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 5 
คุณสุธี  จินา   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 9 
คุณเรืองเดช เรืองรักษ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3 
คุณปลดา เหมโลหะ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 3 



 35

คุณขนิษฐา บุรินทรพงษ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณเตือนใจ ทิพยทอง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 6 
คุณสนธยา วิริยะพงษ  พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 8 
คุณปราโมทย บุญญาธิการ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณวัชรินทร เพ็งจันทร  พยาบาลวิชาชีพ  ศูนยสาธิต 
คุณวาสนา ตาลประสิทธิ์  ผูชวยเหลือคนไข  ฝายโภชนาการ 
คุณสุทธิพงษ  โอทอง   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 2 
คุณศุภรี  เสตกุล   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 4 
คุณปยมาภรณ ชูแกว   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 5 
คุณสุภาวรรณ อินทรเทพ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 6 
คุณผลทิพย ปานแดง  พยาบาลวิชาชีพ  ตึก OPD 
คุณเจริญ ทองดี   พยาบาลเทคนิค   ศูนยสาธิต 
คุณไพโรจน ซายเซง   ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณรุจา  ราชพิบูลย  พยาบาลวิชาชีพ  ตึก OPD 
คุณถนอมศรี ศรีคิรินทร  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 5 
คุณวรพรต โสมดํา   พยาบาลเทคนิค  ตึกชาย 10 
คุณกฤติยา    เพชรพยาบาล  นักสังคมสงเคราะห กลุมนักสังคมสงเคราะห 
คุณปาริชาติ ศาสนัส   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 10 
คุณธเนศ โศภิษฐพันธ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 3 
คุณธีรเดช ศรีเทพ   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณสุนทร ทองชล   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณผาสุก นาคสวัสด์ิ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 5 
คุณเสาวลักษณ ภิญญาคง  เจาหนาที่อาชีวบําบัด กลุมงานฟนฟูฯ 
คุณสมชาย กลับรินทร  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 8 
คุณฤทัย สมเกียรติกุล  พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 4 
คุณสุกัญญา บุญนํา   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 9 
คุณสิริวรรณ หวังอินทร  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 7 
คุณศิริพร จิตรสะอาด  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณไพโรจน ชนินทรภิวงศ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกOPD 
คุณชํานาญ ชูบัว   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 12 
คุณวรรลดา จีนไทย   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 5 
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คุณวิภาวี จันทมัตตุการ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 6 
คุณพวงรัตน ภูพิชญาพันธุ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณวัชรพงษ วิระพันธ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OPD 
คุณจันทนา เจริญเวช  พยาบาลวิชาชีพ  ตึก OPD 
คุณจิรารัตน นวนไหม  นักสังคมสงเคราะห  กลุมงานสังคมสงเคราะห 
คุณรักษิณา กลับรินทร  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณวัชรเดช อาปตาคม  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 3 
คุณวรินทร กุลพงษ   พยาบาลเทคนิค  ตึก OPD 
คุณสุภาพ เตชวิฑูรวงศ  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 6 
คุณตรีฑาวุฒิ จันนาปา  ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณนงลักษณ ปยกาญจน  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 6 
คุณมนัส บุญนํา   พยาบาลวิชาชีพ  ศูนยสาธิต 
นส.เพ็ญพันธ กรทิพย   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 2 
นายอาคม บุญปลอง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 10 
คุณรัชนิดา บุญปลอง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 2 
คุณกฤตพณ ราชโยธา  ผูชวยเหลือคนไข  กลุมงานฟนฟูฯ 
คุณชนันท ขนุนนิล   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณสันทนา ชัยยศ   พยาบาลวิชาชีพ  ตึก OPD 
คุณวัณนา บุญทอง   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 12 
คุณบัณฑิตา คงชาตรี   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 7 
นายสมชัย เมฆเมือง  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 11 
คุณโสภา รอดสงค   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 8 
คุณไพรัตน มาเจริญ  ผูชวยเหลือคนไข  ศูนยสาธิต 
คุณพิพัฒน อุยวงศ   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 6 
คุณพรศิริ เผือกคง   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 5 
คุณกรุณา พรหมคง  พยาบาลวิชาชีพ  ตึก OPD 
นายปุณณรัตน ชูคําดี   ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OPD 
คุณวราพร กรดแกว   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 6 
คุณกริณี สังขประคอง  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกหญิง 5 
คุณสายทอง ชมพูธิราช  ผูชวยเหลือคนไข  ตึก OPD 
คุณอัมพร ศิลปพิพัฒน  พยาบาลเทคนิค   ตึกชาย 12 
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คุณอุไร  มนตสถาพร  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 12 
คุณศุภวรรณ มณีสะอาด  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 3 
คุณนภาพร นวลสุทธิ์  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 1 
คุณพูนสิน ดําชะอม  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 1 
คุณทัศนีย มีเดชา   ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 7 
คุณนันทนา ทองดวง   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 9 
คุณละออ พูลชัย   พยาบาลเทคนิค  ตึกชาย 9 
คุณพิกุล ระเห็จหาญ  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกชาย 12 
คุณสมเกียรติ วิทิพยรอด  พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณภัทราจิตต ศักดา   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 2 
คุณลิสา  บัวชุม   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 1 
คุณศรีเวียง ศรีเทพ   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 9 
คุณวิโรจน หนูแคลว  ผูชวยเหลือคนไข  กลุมงานฟนฟูฯ 
คุณสุมณฑา บุญชัย   พยาบาลวิชาชีพ  ตึกชาย 11 
คุณละเอียด เลิศศักดิ์  ผูชวยเหลือคนไข  ตึกหญิง 2 
 


