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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วย
ของอ�ำเภอหัวหิน 2) พยากรณ์แนวโน้มของการพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยของอ�ำเภอ
หัวหิน เนื่องจากผู้ป่วยทางด้านจิตเวชเป็นบุคคลที่มีสมรรถภาพในการด�ำรงชีวิตลดลง ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือบุคลากรในทีม
สุขภาพจิตของโรงพยาบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จึงได้น�ำการพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวช
ในผูส้ งู อายุเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนโครงการทางด้านสุขภาพต่างๆ ของบุคลากรในทีม
สุขภาพจิตของโรงพยาบาล โดยศึกษาการหารูปแบบการพยากรณ์การพบผู้ป่วยด้วยวิธีเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ที่
น�ำข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในเครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบของเขตอ�ำเภอหัวหิน ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในเขตอ�ำเภอหัวหินที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 1,007 คน จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
การพยากรณ์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธกี ารปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์การกระจายของ
ผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุพบมากในต�ำบลหัวหิน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ช่วงอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2 กลุ่ม
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่พบมากสุดคือ กลุ่มรหัสโรค F30 – F39 จ�ำนวน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.5
2) พยากรณ์แนวโน้มของการพบผู้ป่วยคาดว่าน่าจะพบผู้ป่วยในปี 2558 และปี 2559 ประมาณ 208 และ 220 ราย
ตามล�ำดับ โดยพบมากในเขตต�ำบลหัวหินทั้งในปี 2558 และปี 2559 ภายใต้สภาวะทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาก
ค�ำส�ำคัญ : ผู้ป่วยจิตเวช; สถานการณ์ผู้ป่วยทางด้านจิตเวช; การพยากรณ์

Abstract

This research aims at 1) Studying the situation of elderly psychiatric patients in Monitoring
zone which located in Hua-Hin district. 2) Predicting the tendency of elderly psychiatric patients in
Monitoring zone which located in Hua-Hin district because the psychiatric patients are individuals which
are reduced capacity to sustain life, or must assist by other people in the mental health teams in
hospitals to help them closely. This is why the authors bring the prediction for the guideline to plan
the health’s project by the psychiatric team in Hospital. The authors have prepared concept in the
study of the prediction the patients by the descriptive and analytical process to screen the data of
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psychiatric patients in Hua-Hin district which is the area’s responsibility during year of 2010-2014.
Example group is the people who have their age more than 60 years old in Hua-Hin district. The
information were analyzed with a statistical prediction model with simple exponential smoothing.
The results show that 1) the distribution of psychiatric patients is more common in older
people in the district of Hua-Hin. 41.5% aged 60-69 years 55 percent. The mental and behavioral
disorders are the most common diseases code F30-F39, the amount of 347 are 34.5 percent. 2) The
prediction of tendency of psychiatric patients in the elderly is expected to see patients in 2015-2016
for 208 และ 220 people. The remains found in the district of Hua-Hin in 2015 and the year 2010 under
geographical or environmental changes.
Keywords: Psychiatric Patients; Situation of Psychiatric Patients; Prediction

1. บทน�ำ

จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภัยจาก
การกระท�ำของมนุษย์ รวมไปถึงกระแสบริโภคนิยมที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางร่างกายและจิตใจ สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของความก้าวร้าวรุนแรงที่น�ำไปสู่
ปัญหาทางสุขภาพจิต ซึ่ง “โรคทางจิตเวช” นับเป็นโรคที่มีปริมาณผู้ป่วยอยู่ไม่น้อย เนื่องจากโรคทางจิตเวชมีด้วยกัน
หลายชนิด แต่ละชนิดก็มีลักษณะอาการและความรวดเร็วในการเกิดอาการแตกต่างกันแม้จะเป็นโรคเดียวกัน จะเห็นได้
ว่าค�ำว่า “โรคจิต” นัน้ เป็นเพียงชือ่ เรียกกว้างๆ ของผูท้ มี่ อี าการทางจิตเวชเท่านัน้ หากต้องการทราบต่อไปว่าจะรักษาหาย
หรือไม่ จะเป็นเรื้อรังหรือเปล่าต้องดูให้ละเอียดไปอีกว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตชนิดไหน โดยโรคจิตนั้นแบ่งออกเป็นหลายชนิด
แต่ละชนิดอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มอาการย่อยๆ ลงไปอีก อย่างไรก็ตามโรคจิตสามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
1) โรคจิตเภท 2) โรคจิตหลงผิด 3) โรคจิตที่เกิดจากโรคอารมณ์แปรปรวน 4)โรคจิตชนิดเฉียบพลัน 5) โรคจิตที่เกิดจาก
โรคทางร่างกาย 6) โรคจิตที่เกิดจากสารต่างๆ หรือยา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ในวันสุขภาพจิต
โลก (World Mental Health Day) ว่าในปี พ.ศ. 2558 จะเน้นเรื่องโรคจิตเภท (schizophrenia) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถอยู่ร่วมได้ ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคจิตเภท 26 ล้านคน คิดเป็นอัตราป่วย 7 ต่อ 1,000 คนในประชากรวัยผู้ใหญ่
ส�ำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคทางจิตในประเทศไทย จากรายงานประจ�ำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557 พบผู้ป่วย
จิตเวชทั้งหมด 1,152,004 ราย เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท 409,003 ราย มากเป็นอันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคทางจิตเวชทั้งหมด
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากมีโรงพยาบาลจิตเวชเพียง 17 แห่ง
ทั่วประเทศ แม้ว่าโรคทางจิตเวชในกลุ่มต่างๆ มากกว่าร้อยละ 90 จะสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นหรือหายเป็นปกติได้
หรืออย่างน้อยอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการได้รับการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ที่
ผ่านมาเนือ่ งจากสภาพของผูป้ ว่ ย ความไม่เข้าใจของผูด้ แู ล รวมทัง้ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีพื้นที่การดูแลครอบคลุมและทั่วถึงนั้นยังให้การดูแลที่ไม่มีมาตรฐาน ท�ำให้ผู้ป่วยเหล่านี้สูญเสีย
โอกาสในการได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
จากปัญหาในการได้รบั การรักษาข้างต้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านการรักษาและเทคโนโลยีในปัจจุบนั
จึงมีการน�ำการพยากรณ์การเกิดโรคมาช่วยในการคาดการณ์การเกิดโรคที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต เพื่อช่วย
ประกอบในการพัฒนาระบบการให้บริการในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยหลักวิชาถึงผลในการรักษา
โรคนัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร หรือคาดการณ์ธรรมชาติของโรคว่าจะรุนแรงหรือไม่ หรือมีลกั ษณะการลุกลามแพร่กระจายอย่างไร
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โรงพยาบาลหัวหิน ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 340 เตียง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถและคุณภาพการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งเครือข่ายบริการ
คลิแบ่นิกงออกเป็
ตางๆ ซึน่งคลินิกจิต่ตาเวชมี
แพทย
ระจําจและเป
นโรงพยาบาลแห
งเดีนยโรงพยาบาลแห่
วในเขตบริการสุงขเดี
ภาพที
่ 5 ที่ใหบกริารสุ
การผูขภาพที
ปวยจิต่ 5 ที่
งๆ ซึจิต่งคลิ
นิกอจิยูตปเวชมี
ิตแพทย์
อยู่ประจ�ำและเป็
ยวในเขตบริ
เวชอย
ทั้งในและนอกจั
งหวัดมประจวบคี
รีขันธ อีงกหวั
ทั้งดยัประจวบคี
งมีการออกหน
ตามการรักวษาของ
ให้บริากงครบวงจร
ารผูป้ ว่ ยจิตครอบคลุ
เวชอย่ามงครบวงจร
ครอบคลุ
ทัง้ ในและนอกจั
รขี นั วธ์ยเพื
อีก่อทัดูง้ แยัลงมีติกดารออกหน่
ยเพือ่ ดูแล
ผูติปดวยอย
างตอเนืกษาของผู
่องตามหนป้ วว่ ยบริ
ิที่รับผิดชอบของเขตอํ
าเภอหั
าผลการติดำตามการรั
วยมาเปดนตาม
ตามการรั
ยอย่กาารปฐมภู
งต่อเนือ่ มงตามหน่
วยบริการปฐมภู
มทิ วหิรี่ บั นผิและนํ
ดชอบของเขตอ�
เภอหัวหิกนษาของผู
และน�ำปผลการติ
แนวทางในการวางแผนการดํ
นการรักษาผูปวยทางจิตเวชของคลิ
จิตเวชต
อไป้ป่วยทางจิตเวชของคลินิกจิตเวชต่อไป
การรักษาของผู้ป่วยมาเป็านเนิแนวทางในการวางแผนการด�
ำเนินกิการรั
กษาผู
คณะผูจ้จัดัดทํท�าำจึจึงได
การพบผู
ปวยทางด
านจิตาเวชในผู
สูงอายุ้สเูงขตพื
ที่เฝา้นระวั
วยของอํ
เภอหัวำหิเภอ
น
คณะผู
งได้ศึกศษาสถานการณ
ึกษาสถานการณ์
การพบผู
้ป่วยทางด้
นจิตเวชในผู
อายุ้นเขตพื
ที่เฝ้งผูาประวั
งผู้ป่วายของอ�
โดยมี
ประสงค
กษาดั
งนี้ กษาดังนี้
หัวหิวนัตถุโดยมี
วัตใถุนการศึ
ประสงค์
ในการศึ
1) ศึศึกกษาสถานการณ
1)
ษาสถานการณ์กการพบผู
ารพบผู ป้ป วยทางด
่วยทางด้านจิ
านจิต เวชในผู
ตเวชในผู สูง้สอายุ
ูงอายุเ ขตพื
เขตพื้ นที้น่ เทีฝ่เาฝ้ระวั
าระวังผูง ปผู ว้ปยของอํ
่วยของอ�าเภอหั
ำเภอหัวหิวนหินจั งจัหวั
งหวัด ด
ประจวบคี
รีขรันีขธันธ์
ประจวบคี
2) พยากรณ
ม ของการพบผู
ปวยทางด
านจิตาเวชในผู
สูงอายุ้สเูงขตพื
่เฝา้นระวั
วยของอํ
วหิำนเภอหั
จั งหวัวหิด น
2)
พยากรณ์แนวโน
แนวโน้
มของการพบผู
้ป่วยทางด้
นจิตเวชในผู
อายุ้นเทีขตพื
ที่เงฝ้ผูาประวั
งผู้ป่วาเภอหั
ยของอ�
ประจวบคี
รีขันธ รีขันธ์
จังหวัดประจวบคี

2.2.วิวิธีกธารศึ
กษา
ีการศึ
กษา

การพบผู
ปวยทางด
านจิาตนจิ
เวชในผู
สูงอายุ
ที่เฝาน้ ระวั
ปวยของอํ
าเภอหัวำหิเภอหั
น วหิน
ขัขั้นน้ ตอนวิ
ตอนวิธธีกกี ารศึ
ารศึกกษาสถานการณ
ษาสถานการณ์
การพบผู
ป้ ว่ ยทางด้
ตเวชในผู
ส้ งู เขตพื
อายุเ้นขตพื
ทีเ่ ฝ้งาผูระวั
งผูป้ ว่ ยของอ�
แสดงดั
่ 1่ 1
แสดงดังภาพที
งภาพที

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนวิธีการวิจัย
ภาพที
่ 1 แสดงขั้นตอนวิธีการวิจัย
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วิธีการศึกษาแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
กลุมวิประชากร

2.1ในการศึ
กลุ่มประชากร
ก ษานี้ มี ก ารนํ า ข อ มู ล การคั ด กรองผู ป ว ยทางด า นจิ ต เวชที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตพื้ น ที่ อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด

ีการน�
อมูาลนวน
การคั1,007
ดกรองผู
เวชที่อาศันยิจอยูฉัย่ใพบการเกิ
นเขตพื้นทีด่อโรคทางจิ
�ำเภอหัวตหิเวช
น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธในการศึ
ที่มีอายุกตษานี
ั้งแต้ม60
ปขำึ้นข้ไปจํ
คน้ปณ่วยทางด้
วันที่เขาานจิ
รับตการตรวจวิ
ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 1,007 คน ณ วันที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยพบการเกิดโรคทางจิตเวช

2.2 การเก็บขอมูล
2.2สามารถแบ
การเก็บงข้ออกเป
อมูลน 3 สวนยอยๆ ไดดังนี้

ออกเป็้งนแต3 เส่ดืวอนย่
ยๆ ได้ดัง2553
นี้ - ธันวาคม 2557: เก็บขอมูลการคัดกรองผูปวยทางดานจิตเวชจาก
2.2.1 ขสามารถแบ่
อมูลการคัดงกรองตั
น อมกราคม
2.2.1 ข้อมูลการคัดกรองตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 - ธันวาคม 2557: เก็บข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยทางด้าน
ระบบรายงานการรักษาของกลุมงานจิตเวช จากโปรแกรม Medical 2020 ตั้งแตปพ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 (กลุมงานจิตเวช
จิตเวชจากระบบรายงานการรักษาของกลุ่มงานจิตเวช จากโปรแกรม Medical 2020 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557
โรงพยาบาลหัวหิน, 2556)
(กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลหัวหิน, 2556)
2.2.2 บั2.2.2
ญชีการจํ
ตเวช ICD10:
นําบัญชีแยกโรคระหว
างประเทศฉบั
บแกไขครั้งทีบ่ แก้
10 ไข
บัญาแนกโรคทางจิ
ชีการจ�ำแนกโรคทางจิ
ตเวช ประเทศไทยได
ICD10: ประเทศไทยได้
น�ำบัญชีแยกโรคระหว่
างประเทศฉบั
(ICD -ครั10้งที=่ 10International
Classification
Diseases andofRelated
Problem)Health
มาใชตProblem)
ามที่องคการ
(ICD - 10 =Statistical
International
StatisticalofClassification
DiseasesHealth
and Related
อนามัมาใช้
ยโลกได
กําหนดไว
เปนมาตรฐานในการจํ
าแนกกลุ
มโรคตางๆ ใหเำปแนกกลุ
นมาตรฐานเดี
วกันให้ในระดั
บนานาชาติยวกัโดยโรคความ
ตามที
่องค์การอนามั
ยโลกได้ก�ำหนดไว้
เป็นมาตรฐานในการจ�
่มโรคต่ายงๆ
เป็นมาตรฐานเดี
นในระดับ
ผิดปกติ
ทางจิตและพฤติ
กรรม (Mental
andตและพฤติ
behavioral
: F00behavioral
– F99 (กรมสุ
ขภาพจิต : กระทรวงสาธารณสุ
นานาชาติ
โดยโรคความผิ
ดปกติทางจิ
กรรม disorders)
(Mental and
disorders)
F00 – F99 (กรมข,
ภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ
ข, 2557) ประกอบด้
วยกลุ่มรหัส ดังแสดงในตารางที่ 1
2557)สุขประกอบด
วยกลุมรหัส ดังแสดงในตารางที
่1

ตารางที
รหัสของโรคความผิ
างจิตและพฤติ
ตารางที
่ 1 กลุ่ 1มรหักลุส่มของโรคความผิ
ดปกติดทปกติ
างจิตทและพฤติ
กรรมกรรม
กลุมรหัส
F00- F09
F10-F19
F20-F29
F30-F39
F40-F49
F50-F59
F60-F69
F70-F79
F80-F89

ชื่อโรค
Organic, including symptomatic, mental disorders
ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรค รวมทั้งที่มีอาการทางกาย
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use
ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมเนื่องจากการใชวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
จิตเภท พฤติกรรม แบบจิตเภทและความหลงผิด
Mood [affective] disorders
ความผิดปกติทางอารมณ
Neurotic stress-related and somatoform disorders
โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด
Behavioral syndromes associated with physiological disturbances and physical
factors
กลุมอาการดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปจจัยทางรางกาย
Disorders of adult personality and behavior
ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผูใหญ
Mental retardation
ภาวะปญญาออน
Disorders of psychological development
95

factors
กลุมอาการดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปจจัยทางรางกาย
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Disorders of adult personality and วารสารสั
behavior
F60-F69
ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผูใหญ
ตารางที่ 1 (ต่อ)Mental retardation
F70-F79
กลุมรหัส
ชื่อโรค
ภาวะปญญาออน
กลุมรหัส
ชื่อโรค
development
ความผิดปกติofขpsychological
องพัฒนาการทางจิ
ตใจ
F80-F89
กลุมรหัส Disorders
ชื่อโรค
ความผิ
ดปกติขand
องพัฒemotional
นาการทางจิdisorders
ตใจ
Behavioral
with onset usually occurring in childhood
ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิตใจ
Behavioral
and emotional disorders with onset usually occurring in childhood
and adolescence
F90-F98
Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood
and
F90-F98
ความผิadolescence
ดปกติทางพฤติกรรมและอารมณที่มักเริ่มตนในวัยเด็กและวัยรุน
and adolescence
F90-F98
ความผิ
ดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ
ที่มักเริ่มตนในวัยเด็กและวัยรุน
Unspecified
ความผิดปกติทmental
างพฤติกdisorder
รรมและอารมณที่มักเริ่มตนในวัยเด็กและวัยรุน
F99
Unspecified
ความผิ
ดปกติทmental
างจิ
ตใจทีdisorder
่มdisorder
ิไดระบุรายละเอียด
Unspecified
mental
F99
F99
ความผิ
ความผิดดปกติ
ปกติททางจิ
างจิตตใจที
ใจที่ม่มิไิไดดรระบุ
ะบุรรายละเอี
ายละเอียยดด
2.2.3 สถิติผูปวยจําแนกตามความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จากขอมูลรายงานการรักษาผูปวย
2.2.3
สถิตาิผแนกตามความผิ
ู้ป่วยจ�วำหิแนกตามความผิ
ด2553
ปกติ
ทางจิ
ตและพฤติ
รรมในเขตพื
้นทีว่อหิำ� นเภอหั
วหิอดนมูปกติ
อมูตลและพฤติ
รายงาน
ติผตูปโรงพยาบาลหั
ดดปกติ
ททางจิ
ตตและพฤติ
รรมในเขตพื
เภอหั
จากข
ลจากข้
รายงานการรั
กษาผู
วย
ของกลุม2.2.3
งานจิ
น ตั้งแต
ปพ.ศ.
– พ.ศ.
2557กสามารถจํ
าแนกโรคความผิ
ทางจิ
2.2.3ตสถิเวช
สถิ
ิผวูปยจํ
วยจําแนกตามความผิ
ปกติ
างจิ
และพฤติ
กกรรมในเขตพื
้น้นทีที่อ่อําําเภอหั
วหิน จากข
อมูลรายงานการรั
กษาผู
ปวกยปรรม
การรั
ก
ษาผู
ป
้
ว
่
ยของกลุ
ม
่
งานจิ
ต
เวช
โรงพยาบาลหั
ว
หิ
น
ตั
ง
้
แต่
ป
พ
ี
.ศ.
2553
–
พ.ศ.
2557
สามารถจ�
ำ
แนกโรคความผิ
ด
ปกติ
ของกลุ
งานจิ
ตเวช
โรงพยาบาลหั
วหิวมหินงานจิ
ปปพพโรงพยาบาลหั
.ศ.
2557
สามารถจํ
าแนกโรคความผิ
ดปกติ
ทางจิ
ตและพฤติ
กรรม
ของผู
ปมวยในเขตอํ
าเภอหั
วหินได (กลุ
ตแตเวช
วพ.ศ.
หิน, 2557
2556)สามารถจํ
ดังแสดงในตารางที
่ 2 ดปกติ
ของกลุ
มงานจิ
ตเวช
โรงพยาบาลหั
น ตัตั้ง้งแต
.ศ. 2553
2553 –– พ.ศ.
าแนกโรคความผิ
ทางจิ
ตและพฤติ
กรรม
ตและพฤติ
กรรมของผู(กลุ
้ป่วยในเขตอ�
ำเภอหั
วหินได้ (กลุ่มงานจิ2556)
ตเวช โรงพยาบาลหั
วหิน,่ 2556)
ดังแสดงในตารางที่ 2
ของผู
ปทางจิ
วปยในเขตอํ
าเภอหั
แสดงในตารางที
ของผู
วยในเขตอํ
าเภอหัวหิวหินได
นได (กลุมมงานจิ
งานจิตตเวช
เวช โรงพยาบาลหั
โรงพยาบาลหัววหิหินน,, 2556)
ดัดังงแสดงในตารางที
่ 22
F50-F59

ตารางที่ 2 การจําแนกโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผูปวยตามกลุมรหัสโรคที่พบในเขตอําเภอ
ตารางที
่ 2่ 2หัการจํ
ดดปกติ
ททางจิ
และพฤติ
รรมของผู
ยตามกลุ
สรหั
โรคที
่พบในเขตอํ
าเภอ
ตารางที
่ ว2การจํ
ำแนกโรคความผิ
ดปกติ
ทตางจิ
ตและพฤติ
กรรมของผู
ป้ ว่ ยตามกลุ
ส่พโรคที
พ่ บในเขต
ตารางที
าแนกโรคความผิ
ปกติ
างจิ
กรรมของผู
ปปววยตามกลุ
มมรหัรหัสม่ โรคที
บในเขตอํ
าเภอ
หิการจ�
นาแนกโรคความผิ
		
หัวหัหิวอ�นหิำนเภอหัวหิน
จํานวนผูปวยในแตละปพ.ศ. (คน)
กลุมรหัส
มรหั
กลุกลุ
มรหั
สส
F00- F09
F00-F09
F09
F00F20-F29
F20-F29
F20-F29
F30-F39
F30-F39
F30-F39
F40-F49
F40-F49
F40-F49
F50-F59
F50-F59
F50-F59
F70-F79
F70-F79
F70-F79
F80-F89
F80-F89
F80-F89
รวมทั
้งหมด
รวมทั
้งหมด
รวมทั้งหมด

2553
2553
2553
29
2929
64
6464
62
6262
12
12
12
1010
10
--177
177
177

2554
2554
2554
33
33
33
54
54
54
72
72
72
13
13
13
18
18
18
--190
190
190

จํานวนผูปววยในแต
ยในแตลละป
ะปพพ.ศ..ศ.(คน)
(คน) 2557
2557
2555
2556
รวม 2557
2555
2556
รวม
2556
รวม
38
35
27
38
35
27
38
35
27
162
162
162
69
52
96
69
52
96
69
52
96
335
335
335
64
62
87
64
62
87
64
62
87
347
347
347
20
19
30
20
19
30
20
19
30
94
94
94
15
16
15
16
88
15
16
8
6767
67
11
--1
---22
2
22
2
207
184
250
184
250
207
184
1,007
1,007 250
1,007
96

การวิ
เคราะหขขออมูมูลล
2.32.3 การวิ
เคราะห
วนของการวิ
สามารถแบงงออกเป
ออกเปนนสสววนย
2.3 สการวิ
เคราะหเคราะห
ขเคราะห
อมูลขขออมูมูลลสามารถแบ
วสนของการวิ
นยออยดั
ยดังงนีนี้ ้
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยดังนี้
2.3.1 น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาพยากรณ์แนวโน้มของการพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่
เฝ้าระวังผู้ป่วยของอ�ำเภอหัวหินในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 โดยใช้เทคนิคพยากรณ์เชิงปริมาณจากการวิเคราะห์
อนุกรมแบบปรับให้เรียบด้วยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing: SES) (ศักดิ์สิทธิ์
ศุกสุเมฆ, 2557) ด้วยสูตรการพยากรณ์
						
Ft = Ft-1 + α(At-1 + Ft-1)
ก�ำหนดให้ Ft = ค่าพยากรณ์ของเดือนปัจจุบัน
				 Ft-1 = ค่าพยากรณ์ของเดือนที่ผ่านมา
				 At-1 = ค่าจริงของเดือนที่ผ่านมา
				 α = ค่าคงที่ที่ถูกก�ำหนดเป็นตัวแปรถ่วงน�้ำหนัก (มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1)
โดยมีการวัดข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ด้วยวิธี Mean absolute deviation (MAD) ซึ่งเป็นวิธีการวัดว่าผล
ที่ได้จากการพยากรณ์นั้นมีข้อผิดพลาดมากน้อยเพียงใด และค่า α ค่าใดมีความแม่นย�ำในการน�ำมาใช้พยากรณ์
มากกว่ากัน ซึ่งค�ำนวณได้จากสูตรดังนี้
						
MAD = (Σ|ค่าจริง - ค่าพยากรณ์|) / n
ท�ำการวัดข้อผิดพลาดในการพยากรณ์จากการวิเคราะห์ผลคือ การใช้ค่า α ที่ให้ผลลัพธ์ในการวัดข้อผิดพลาด
(MAD) มีค่าต�่ำสุด หมายความว่าค่า α ที่ใช้นั้นมีความแม่นย�ำในการพยากรณ์สูงสุด เพราะมีค่าความผิดพลาดในการ
พยากรณ์น้อยสุด
2.3.2 แสดงผลข้อมูลเชิงพรรณนา: น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของจ�ำนวนและร้อยละ
2.3.3 น�ำเสนอผลการวิจัย

3. ผลการศึกษา

จากการพยากรณ์แนวโน้มของการพบผูป้ ว่ ยทางด้านจิตเวชในผูส้ งู อายุเขตพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังผูป้ ว่ ยของอ�ำเภอหัวหิน
ในอนาคต ด้วยเทคนิคพยากรณ์เชิงปริมาณจากการวิเคราะห์อนุกรมแบบปรับให้เรียบด้วยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย
(Simple Exponential Smoothing: SES) พบรายงานการพยากรณ์แนวโน้มซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

3.1 แสดงผลการพยากรณ์แนวโน้มของการพบผู้ป่วยแยกตามปี

แสดงผลการพยากรณ์แนวโน้มของการพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยของอ�ำเภอ
หัวหิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559 ดังแสดงในภาพที่ 2
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3.1 แสดงผลการพยากรณแนวโนมของการพบผูปวยแยกตามป
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4. อภิปรายผล

จากการศึกษาข้อมูลการพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยของอ�ำเภอหัวหินตั้งแต่
พ.ศ. 2553 - 2557 ที่ได้จากรายงานการวินิจฉัยโรคจากคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลหัวหิน พบว่า ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรมที่พบมาก 3 ล�ำดับแรกและมีจ�ำนวนใกล้เคียงกันในเขตอ�ำเภอหัวหินคือ กลุ่มรหัสโรค F30 – F39 Mood
[affective] disorders (ความผิดปกติทางอารมณ์) จ�ำนวน 347 ราย จากจ�ำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชในผู้สูงอายุในอ�ำเภอ
หัวหินที่พบทั้งหมด 1,007 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือกลุ่มรหัสโรค F20 – F29 Schizophrenia,
schizotypal and delusional disorders (จิตเภท พฤติกรรม แบบจิตเภทและความหลงผิด) จ�ำนวน 335 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกรมสุขภาพจิตที่ระบุว่า กลุ่มรหัสโรค F20 – F29 พบมากเป็นอันดับ 1 ของ
ผูป้ ว่ ยโรคทางจิตเวชของประเทศ โดยพบมากเป็นอันดับ 2 ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหัวหิน และล�ำดับที่ 3 คือกลุม่ รหัสโรค F00- F09
Organic, including symptomatic, mental disorders (ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรค รวมทั้งที่มีอาการ
ทางกาย) จ�ำนวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.1 ส่วนกลุ่มโรคอื่นๆ นั้นมีสัดส่วนจ�ำนวนผู้ป่วยไม่แตกต่างกัน
เมื่อท�ำการศึกษาลงไปในระดับต�ำบลพบว่า ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่พบมากสุดอยู่ในเขตต�ำบลหัวหิน คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เนือ่ งด้วยต�ำบลหัวหินมีจำ� นวนประชากรอาศัยอยูม่ ากทีส่ ดุ อีกทัง้ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเสมือนสังคมในเมือง รองลงมาคือ ต�ำบลหนองแก คิดเป็นร้อยละ 32.2 และผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
ที่ในอ�ำเภอหัวหินพบมากในช่วงอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3

5. สรุป

จากผลการศึกษาการพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยของ
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) สถานการณ์การกระจายของผูป้ ว่ ยโรคทางจิตเวชในผูส้ งู อายุพบมากในเขตต�ำบลหัวหิน คิดเป็นร้อยละ 41.5
ช่วงอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2 กลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่พบมากสุดในพื้นที่อ�ำเภอหัวหินคือ
F30 – F39 ความผิดปกติทางอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.5 จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคจิตเวชในผูส้ งู อายุในอ�ำเภอหัวหินทีพ่ บทัง้ หมด
2) พยากรณ์แนวโน้มของการพบผูป้ ว่ ยทางด้านจิตเวชในผูส้ งู อายุ คาดว่าน่าจะพบผูป้ ว่ ยในปี 2558 และปี 2559
ประมาณ 208 และ 220 ราย ตามล�ำดับ และแนวโน้มกลุ่มโรคที่พบมากที่สุดในปี 2558 และปี 2559 คือกลุ่มรหัสโรค
F20-F29 (จิตเภท พฤติกรรม แบบจิตเภทและความหลงผิด) โดยยังคงพบมากในเขตต�ำบลหัวหินทั้งในปี 2558 และปี
2559 ภายใต้สภาวะทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาก
การพยากรณ์โรคเชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติมีความเหมาะสมในการน�ำมาพิจารณาการพยากรณ์การเกิดโรค
ในอนาคตที่มีข้อมูลเชิงปริมาณในอดีตมาพยากรณ์ เนื่องจากค่าพยากรณ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพยากรณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 6 ปี 2556 – 2557 (ชะฎายุทธ์
ปัทเมฆ, 2556)

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลหัวหิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยทางด้านจิตเวช
ในเครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบของเขตอ�ำเภอหัวหิน ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557
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