รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2565
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ
ศูน ย์สุ ขภาพจิ ตที่ 6 เป็ น หน่ ว ยงานในภู มิภ าค ภายใต้สั งกัดกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
มีหน้าที่ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ในพื้นที่รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย
ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต
ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการประชุมและอบรมทั้ง
ในรูปแบบ onsite และ online พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถประเมินสุขภาพจิตตนเองเบื้องต้น ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์และนโยบายของกรมสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2565 เล่มนี้ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ ต่อบุคลากรสาธารณสุขทั้งภายในกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการเรียนรู้และ
พัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
พฤศจิกายน 2565

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน
• ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 6
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
• ผังโครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
• แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ
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ส่วนที่ 3 งบประมาณและผลการใช้จ่าย
• งบประมาณและผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
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ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2565
• กลุ่มปฐมวัย
• กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น
• กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
• วัคซีนใจในชุมชน
• การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย
• การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต (สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ)
• การขับเคลื่อนนโยบายตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิต
• ผลงานโดดเด่น (Success Story หรือ Bright Spot) จากการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

รายงานประจำปี 2564 : ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6
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ข้อมูลหน่วยงาน
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ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 6 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ความยาวที่ติดอ่าวไทย 578 กม. มีพื้นที่เกาะทั้งสิ้น 146
เกาะ มี 3 จั ง หวั ด ที่ มี เขตชายแดนติ ด ประเทศกั ม พู ช า ได้ แ ก่ อำเภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว
อำเภอโป่ งน้ ำร้อน จั งหวัดจั น ทบุ รี และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เขตสุ ขภาพที่ 6 มีพื้น ที่รวมทั้ งสิ้ น
37,200 ตารางกิโลเมตร

เขตสุขภาพที่ 6
สมุทรปราการ

1,357,628 คน

ชลบุรี

1,591,689 คน

ระยอง

756,624 คน

จันทบุรี

535,845 คน

ตราด

227,844 คน

ปราจีนบุรี

497,494 คน

ฉะเชิงเทรา

726,231 คน

สระแก้ว

562,278 คน

เขตสุขภาพที่ 6

6,166,674 คน

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2565
(https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH)
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การปกครอง
เขตการปกครองทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย 69 อำเภอ 530 ตำบล 4,816 หมู่บ้าน 1 เขตการปกครองพิเศษ
4 เทศบาลนคร 29 เทศบาลเมือง 189 เทศบาลตำบล 356 องค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพที่ 6
เขตการปกครอง
จังหวัด

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

สมุทรปราการ

6

50

399

ชลบุรี

11

92

656

ระยอง

8

58

441

จันทบุรี

10

76

ตราด

7

ฉะเชิงเทรา

เขตการ
ปกครองพิเศษ

เท ศ บ า ล เท ศ บ า ล
นคร
เมือง

เทศบาล
ตำบล

อบต.

1

6

14

27

2

10

35

50

1

2

37

37

728

5

34

34

38

261

1

29

29

11

93

892

1

33

74

ปราจีนบุรี

7

65

708

1

12

56

สระแก้ว

9

58

731

3

13

49

69

530

4,816

29

189

356

รวม

เมืองพัทยา

1

4

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลประชากร
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากร และจำนวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 6 จำแนกรายจังหวัด
จังหวัด
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
รวม

ชาย

ประชากร
หญิง

รวม

645,884
772,463
368,992
262,257
112,941
354,843
244,642
280,673
3,042,686

710,565
811,209
382,351
274,300
115,435
369,344
250,683
281,319
3,195,206

1,356,449
1,583,672
751,343
536,557
228,376
724,178
495,325
561,992
6,237,892

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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จากตารางที่ 2 เขตสุขภาพที่ 6 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,237,892 คน ประชากรส่วนใหญ่ของ
เขตสุ ขภาพที่ 6 เป็ น เพศหญิ ง จำนวน 3,195,206 คน ร้อ ยละ 51.22 และเพศชาย จำนวน 3,042,686 คน
ร้อยละ 48.78

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565
ช่วงอายุ(ปี)
0-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80-84 ปี
85-89 ปี
90-94 ปี
95-99 ปี
100 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน

รวม

ชาย
90,124
132,913
168,457
169,936
183,867
177,675
163,797
162,906
177,218
174,317
175,859
160,471
125,870
91,293
65,824
41,230
29,195
15,749
6,482
2,090
1,309

หญิง
83,826
123,734
157,543
162,245
168,780
179,523
167,488
173,198
189,706
194,780
202,473
189,322
154,097
117,842
88,107
56,266
42,822
24,767
11,184
3,397
1,487

173,950
256,647
326,000
332,181
352,647
357,198
331,285
336,104
366,924
369,097
378,332
349,793
279,967
209,135
153,931
97,496
72,017
40,516
17,666
5,487
2,796

2,316,582

2,492,587

4,809,169

5

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
จากตารางที่ 3 เขตสุ ข ภาพที่ 6 มี ป ระชากร รวมทั้ งสิ้ น 4,809,296 คน ประชากรชาย จำนวน
2,316,582 คน คิดเป็นร้อยละ 48.17 ประชากรหญิง จำนวน 2,492,587 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 ช่วงอายุ
50-54 ปี มีประชากรสูงสุด คือ 378,332 คน รองลงมา ช่วงอายุ 45-49 ปี ปีประชากร 369,097 คน และช่วง
อายุ ตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป มีประชากรน้อยที่สุด คือ 2,796 คน
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แผนภูมิที่ 1 แสดงปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 6

ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
จากแผนภูมิที่ 1 เขตสุขภาพที่ 6 มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานร้อยละ 59..08 รองลงมาคือ
ช่วงวัยสูงอายุร้อยละ 18.28 ช่วงวัยเรียนร้อยละ 12.11 ช่วงวัยรุ่นร้อยละ 6.91 ส่วนช่วงวัยที่จำนวนค่อนข้าง
น้อย คือ ช่วงวัยเด็กปฐมวัยร้อย 3.62 ตามลำดับ
ข้อมูลระบาดวิทยาและการให้บริการ
ตารางที่ 4 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย
ปี พ.ศ.

ประชากร

เกิด
จำนวน อัตรา:พันปชก.

ตาย
จำนวน อัตรา:พันปชก.

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

6,009,292
5,993,653
6,056,098
6,834,706
6,129,649
6,237,892
6,237,892

81,175
81,587
78,846
73,540
69,895
65,362
50,843

43,656
45,505
43,795
46,419
46,113
54,575
36,215

13.51
13.61
13.02
10.76
11.40
10.48
8.15

7.26
7.59
7.23
6.79
7.52
8.75
5.81

อัตราเพิ่ม
ธรรมชาติ

6.25
6.02
5.79
3.97
3.88
1.73
2.34

ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559-2563

ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าอัตราเกิดของประชากรเขตสุขภาพที่ 6 เพิ่มขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560
และส่วนใหญ่พบว่าในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ยังคงมีอัตราเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตราตายเพิ่มขึ้นในปี
พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตสุขภาพที่ 6 และอัตราตายลดลงในช่วง ปี
พ.ศ 2564-2565 โดยสรุป พบว่าอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรในเขตสุขภาพที่ 6 มีอัตราเพิ่มลดลง
ตารางที่ 5 สถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
ส ถ า น บ ริ ก า ร โรงพ ย าบ าล โรงพ ยาบ าล โรงพยาบาลชุมชน โร ง พ ย า บ า ล
ศูนย์
รวม
สาธารณสุข/จังหวัด
ศูนย์
ทั่วไป
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ สาธารณสุข
ตำบล
มูลฐาน

สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
รวม

1

1

4

74

2

82

1

2

10

118

5

136

1

2

6

88

-

97

1

-

11

105

3

120

-

1

6

66

1

75

1

-

10

120

2

132

1

1

5

97

2

106

2

7

108

2

119

9

58

776

17

867

6

ข้อมูล Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 เดือนสิงหาคม 2565
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กรมสุขภาพจิต
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล
เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดีและเจ้าหน้าทีม่ ีความสุข”

พันธกิจ
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย
สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนด
ทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยม
MENTAL
M = Mind (Service Mind, Public Mind)
หัวใจบริการ
E = Efficiency, Effectiveness, Equity
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
N = Network
สัมพันธ์เครือข่าย
T = Teamwork
ทำงานเป็นทีม
A = Accountability
โปร่งใสตรวจสอบได้
L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทลั เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่
รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มคี ุณภาพ
4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ค่านิยม
เชี่ยวชาญงาน ประสานสามัคคี สร้างสรรค์ โปร่งใส ใส่ใจเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
รายงานประจำปี 2565 : ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6
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ผังโครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

รายงานประจำปี 2564 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ส่วนที่ 2
ตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
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แผนที่ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2565 กรมสุขภาพจิต - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม
สุขภาพจิต
ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอด
ช่วงชีวิต

1.ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

คุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

มิติเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ
ปี
2562
(ผลงาน)

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีระดับ EQ ดีขึ้น
1.1 จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย
1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีระดับ EQ ดีขึ้น

ปี
2563
(ผลงาน)

ปี
2564
(ผลงาน)

ปี
2565
(ผลงาน)

พื้นที่

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

1.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒ นาการด้วย
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

ร้อยละ

60
(37.91)

60
(50.13)

70
(62.54)

4
(5)
60
(70.27)
75
(70.59)

1.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒ นาการด้วย
TEDA4I หรื อ เครื่ อ งมื อ มาตรฐานอื่ น จนมี พั ฒ นาการ
สมวัย
1.5 ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
1.6 ร้ อ ยละของจั ง หวั ด ในเขตสุ ข ภาพที่ ด ำเนิ น งาน
School Health Hero ตั้ ง แต่ 1 อำเภอขึ้ น ไปต่ อ 1
จังหวัด

ร้อยละ

30
(48.51)

30
(38.53)

30
(32.17)

35
(35.71)

ร้อยละ

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

90
(74.52)
100
(75)

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม
สุขภาพจิต
ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอด
ช่วงชีวิต

1.ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต

√

√
√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

คุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

มิติเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ
ปี
2562
(ผลงาน)

ปี
2563
(ผลงาน)

ปี
2564
(ผลงาน)

ปี
2565
(ผลงาน)

ร้อยละ

-

-

-

2.2 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ดำเนินงาน School
Health HERO ตั้งแต่ 1 อำเภอขึ้นไปต่อ 1 จังหวัด

ร้อยละ

-

-

-

90
(74.52)
100
(75)

2.3 มีการปรึกษาครูโดย consultant เป็นภาพรวมของ
ทั้งเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 ครั้งในปีการศึกษา 1/2565

ครั้ง

-

-

-

2.4 ร้อยละของเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
3.ร้ อ ยละของผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การมี ปั ญ หา
สุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ
4.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์
COVID-19 รวมทัง้ ผู้ป่วย Long COVID-19 เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต และได้รับการเยียวยาจิตใจ
4.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์
COVID-19 เข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต และได้ รั บ การ
เยียวยาจิตใจ

ร้อยละ

-

-

-

ร้อยละ

-

-

60
(82.66)

70
(100)
≥ 60
(85.24)

ร้อยละ

-

-

80
(95.80)

82
(93.55)

ตัวชี้วัด

2.ร้อยละเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
2.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

1
(1)

≥

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิต
ตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิต
และจิตเวช

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต

ประชาชนได้รับการ
ดูแลและเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่มี
คุณภาพ ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต

√

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

คุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

มิติเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ
ปี
2562
(ผลงาน)

ปี
2563
(ผลงาน)

ปี
2564
(ผลงาน)

ปี
2565
(ผลงาน)

ร้อยละ

-

-

-

60
(100)

ร้อยละ

-

-

-

80
(87.50)

ร้อยละ

-

-

-

85
(84.31)

ร้อยละ

-

ตัวชี้วัด

4.2 ร้อยละของผู้ป่วย Long COVID-19 เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต
5.ร้อยละของอำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต
ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งทางใจ
5.1 ร้อยละของอำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต
ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยคณะกรรมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อำเภอ เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วาม
เข้มแข็งทางใจ
5.2 ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่มีการบูรณาการงาน
สุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยพชอ.
มีสุขภาพจิตดี
6.ร้อยละคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit:
PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิต
เวชในชุมชน

≥

≥

15
35
65
(33.33) (81.82) (92.31)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิต
และจิตเวช
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความ
ตระหนักและ
ความเข้าใจต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต

ประชาชนได้รับการ
ดูแลและเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่มี
คุณภาพ ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต
ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีความ
เข้าใจต่อปัญหา
สุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตมีการ
พัฒนาระบบการ บริหารจัดการ
บริหารจัดการให้มี องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและมี
มีธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4

√

√

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

คุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

มิติเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ
ปี
2562
(ผลงาน)

ปี
2563
(ผลงาน)

ปี
2564
(ผลงาน)

ปี
2565
(ผลงาน)

ร้อยละ

80
(95.20)

80
(97.54)

90
(98.37)

95
(95.25)

8.ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
8.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

ร้อยละ

-

8.2 พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ

47
(67.64)
60
(73.82)

55
(84.76)
66
(100)

59
(59.01)
69
(77.70)

9. ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยงบป ระมาณ รายจ่ า ยงบ
ดำเนินงานและงบลงทุน
9.1 ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยงบ
ดำเนินงาน
9.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ

95
(92.35)
80
(100)

95
(86.84)
70
(100)

95
(86.17)
70
(100)

95
(96.65)
70
(100)

ตัวชี้วัด

7. ร้อยละของผู้พยายามฆ่ าตัวตายไม่กลับมาทำร้าย
ตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

-

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมสุขภาพจิตมีการ
พัฒนาระบบการ บริหารจัดการ
บริหารจัดการให้มี องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและมี
มีธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

คุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

มิติเป้าประสงค์
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√ 11. ร้ อ ยละของผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA)
11.1 ร้อยละผู้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
11.2 ร้อยละของผลการประเมินหน่วยงานคุณธรรม
√

ปี
2562
(ผลงาน)

ปี
2563
(ผลงาน)

ปี
2564
(ผลงาน)

ปี
2565
(ผลงาน)

ร้อยละ

> 80
(90.48)

-

-

95
(100)

ร้อยละ

> 80
(100)
> 60
(63.38)
-

> 30
(33.33)
> 50
(70)
5

> 70
(86.67)
> 70
(70)
-

> 60
(92.86)
> 80
(90)
5

ตัวชี้วัด

√ 10. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะหรือทักษะในหลักสูตรที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ร้อยละ

12. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น ขั้นตอน
องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

(5)

≥

(5)

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 3
งบประมาณและ
ผลการใช้จ่าย
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งบประมาณและผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,468,425
บาท (สามล้ านสี่ แสนหกหมื่น แปดพั น สี่ ร้อ ยยี่สิ บ ห้ าบาทถ้ว น) และงบประมาณเงิน นอกฝากคลั ง ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ตารางที่ 6 จำแนกงบประมาณที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565
เปรียบเทียบกับปี 2564
หมวดรายการ
งบประมาณปี 2565 งบประมาณปี 2564
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
แผนงานยุทธศาสตร์
งบดำเนินงาน
1,436,675
1,980,550
-543,875
-27.46
รับโอนจากสำนักวิชาการ
10,000
รับโอนจากสถาบันจิตเวช
35,000
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
แผนงานพื้นฐาน
งบดำเนินงาน
1,709,450
2,090,500
-381,050
-18.23
รับโอนจากสำนักวิชาการ
22,300
งบลงทุน
255,000
179,000
76,000
42.46
รวมทั้งสิ้น
3,468,425
4,250,050
-848,925
ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดรายการ
งบประมาณปี 2565
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
แผนงานยุทธศาสตร์
งบดำเนินงาน
1,481,675
แผนงานพื้นฐาน
งบดำเนินงาน
1,731,750
งบลงทุน
255,000
รวมทั้งสิ้น
3,468,425

รายการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
จำนวน (บาท)
ร้อยละ
1,475,992

99.62

1,727,258.79
254,960
3,458,210.79

99.74
99.98
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ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดรายการ
งบประมาณปี 2565
รายการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
2565
(บาท)
จำนวน (บาท)
ร้อยละ
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรม
150,000
146,407
97.60
2. สนับสนุนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
50,000
50,000
100
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ส่วนที่ 4
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2565
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กลุ่มปฐมวัย
กิจกรรมที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนมิถุนายน 2565
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ ให้
ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสศึกษาเล่าเรีย นในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชนและสั งคม ปั จ จุ บั น มี สถานศึกษากว่า 870 แห่ ง จากส่ วนราชการ 7 หน่วยงาน เข้าร่ว ม
โครงการตามพระราชดำริ และมีส่วนราชการที่มีความชำนาญเฉพาะด้านให้ การสนับสนุน เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรแลพสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของเด็ก ได้
มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ แต่ยังมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ยงดูเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการด้านอื่นๆ
ปี 2560 กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน ซึ่งเป็นพื้นที่
ทรงงานในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ผลพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒ นาการสมวัยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 75.6 เป็นร้อยละ 87.2 ความฉลาดทาง
อารมณ์ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.55 เป็นร้อยละ 86.84 ซึ่งเป็นการช่วยลดการส่งต่อเด็กจากพื้นที่
ทุรกัน ดารเข้ารับบริการฟื้น ฟูพัฒ นาการเด็กในโรงพยาบาลชุมชนได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ในวันที่ 23 ธันวาคม
2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแส
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก “ให้จัดทำ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาของ
เด็กแล้ว ยังจะเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ” ทางสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสนองพระราชกระแสและประสาน
กรมสุ ขภาพจิ ต เพื่ อร่ว มขับ เคลื่ อนงาน และมีพื้ น ที่น ำร่องการดำเนิน งานในโรงเรียนจำนวน 88 แห่ ง ทั่ ว
ประเทศ โดยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 แห่ง
และมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน ปี 2569
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4. วัตถุประสงค์
ประสานงานและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมทั้งติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
สร้ างวิ นั ยเชิ งบวกโดยครอบครั วมี ส่ วนร่ วม โครงการส่ งเสริ มและพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร ใน
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
โดยมีพื้นที่ร่วมดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 แห่ง
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
5.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2565
5.2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
- กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
- กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
5.3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว
- กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2565
5.4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
- กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
5.5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2564
- กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2565
- กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม 2565
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- กิจกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2565
6. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากแผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการที่ 1
โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก จำนวน 125,225
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
7. การดำเนินงาน
โปรแกรมการส่งเสริมพัฒ นาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting
Program : Triple-P (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์,2562) ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 – 4 (แต่ละกิจกรรม
ห่างกัน 2-8 สัปดาห์) ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 : สร้างสายใย มุ้งเน้นการทำกิจกรรมกอด เล่านิทาน เล่นเกม เต้น วาดรูประหว่างพ่อ
แม่ผู้ปกครองและเด็ก โดยมีผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่มกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติในกลุ่ม เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีและ
ทักษาะในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้าน ได้แก่
- เปิดกลุ่ม/สร้างสัมพันธภาพ เวลา 10 นาที
- กอดสร้างสุข เวลา 10 นาที
- นิทานสร้างสรรค์ เวลา 30 นาที
- วาดภาพสร้างจินตนาการ เวลา 15 นาที
- เล่น/เต้นสร้างความสนุก เวลา 10 นาที
- สมาธิสร้างความสบาย เวลา 10 นาที
- สรุปบทเรียน เวลา 15 นาที
กิจกรรมครั้งที่ 2 : สร้างวินัย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างวินัยบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทด่ี ีระหว่าง
เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมออกแบบให้เด็กต้องรอคอยระหว่างเล่นเกมจึงอาจเกิดปัญหาพฤติกรรม
ในขณะทำกลุ่มกิจกรรม และเป็นโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองฝึกปรับพฤติกรรมเด็กภายใต้คำแนะนำและการดูแล
ของผู้นำกลุ่ม ได้แก่
- เปิดกลุ่ม/สร้างสัมพันธภาพ เวลา 10 นาที
- กอดสร้างสุข เวลา 20 นาที
- นิทานสร้างวินัย เวลา 30 นาที
- ศิลปะสร้างจินตนาการ เวลา 20 นาที
- เล่น/เต้นสร้างความสนุก เวลา 10 นาที
- สมาธิสร้างความสบาย เวลา 10 นาที
- สรุปบทเรียน เวลา 15 นาที
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กิจกรรมครั้งที่ 3 : สร้างเด็กเก่ง 1 เป็นการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตาม
คู่มือ DSPM พร้อมกับการพัฒนาทักษะการชมของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถนำการกอด หอม ชม
กลับไปใช้ที่บ้าน เมื่อเด็กแสดงทักษะพัฒนาการที่ดีหรือพฤติกรรมที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่
- เปิดกลุ่ม/สร้างสัมพันธภาพ เวลา 10 นาที
- กอดสร้างสุข เวลา 20 นาที
- ชมสร้างความภาคภูมิใจ เวลา 30 นาที
- สร้างเด็กเก่ง 20 นาที
- เล่น/เต้นสร้างความสนุก เวลา 10 นาที
- สมาธิสร้างความสบาย เวลา 10 นาที
- สรุปบทเรียน เวลา 15 นาที
กิจกรรมครั้งที่ 4 สร้างเด็กเก่ง 2 เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะพัฒนาการด้านความคิด ภาษา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองนำกลับไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
- เปิดกลุ่ม/สร้างสัมพันธภาพ เวลา 10 นาที
- กอดสร้างสุขและชมสร้างความภูมิใจ เวลา 20 นาที
- หิว เหนื่อย ร้อน หนาว ป่วย เวลา 20 นาที
- สัตว์ เสื้อผ้า อาหาร ผลไม้ ของใช้ เวลา 20 นาที
- หนึ่งภาพ สิบชิ้น เวลา 20 นาที
- เล่น เต้น สร้างความสนุก เวลา 10 นาที
- สมาธิสร้างความสบาย เวลา 10 นาที
- สรุปบทเรียน เวลา 15 นาที
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ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1
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ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1 (ต่อ)

กิจกรรมครั้งที่ 2
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กิจกรรมครั้งที่ 2 (ต่อ)
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กิจกรรมครั้งที่ 3
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กิจกรรมครั้งที่ 3 (ต่อ)
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8. ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างดี
2. ครูผู้นำกลุ่มกิจกรรมและผู้ช่วยผู้นำกลุ่มกิจกรรมมีความตั้งใจในการนำกลุ่มกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรม
สามารถดำเนินการอย่างบรรลุผล
3. กลุ่มครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจและร่วมโปรแกรมฯ ทำกิจกรรมครบทั้ง 4 ครั้ง ซึ่งใน
แต่ละครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวและเด็กให้ความร่วมมือทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
9. ปัญหา/อุปสรรค
1. สถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินงานขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง และทำให้การ
ดำเนินงานช้ากว่าที่ถูกกำหนดไว้ในแผนกิจกรรม
2. กลุ่มครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ พบว่าในหลายโรงเรียนมีจำนวนเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมได้น้อยกว่าที่กำหนดเนื่องจากสภานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ และเป็นช่วงการปิดภาคเรียน
3. การอบรมโค้ช/ผู้นำกลุ่มกิจกรรม/ผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม ในระยะที่ 1 เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์
ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังไม่สามารถนำทักษะ และความรู้ที่ได้รับมาดเนินกิจกรรมได้เต็มที่ ต้องมาศึกษาด้วย
ตนเองจากคู่มือเพิ่มเติมทำให้ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งยังอาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโปรแกรมฯ

แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. สิ่งที่คาดหวัง
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับการขยายผลในเขตสุขภาพ
2. เพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อลดการเลี้ยงดูเด็กด้วย
การลงโทษด้วยความรุนแรง
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการจัด
กิจ กรรมส่ งเสริมพั ฒ นาการและความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัยในพื้ นที่ โดยผ่ านการพัฒ นาพ่ อแม่
ผู้ปกครอง
4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
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2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
1. ได้พื้นที่ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย โดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั ว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
2. พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม
3. บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอ สามารถเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่โดยผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้
จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว
4. เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริมพัฒ นาการและความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านการ
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถนำกลุ่มกิจกรรมร่วมกับทางพื้นที่และสามารถเป็นพี่เลี้ยง
กระบวนการในการจั ดกิจ กรรมการส่ งเสริ มพั ฒ นาการและความฉลาดทางอารมณ์ ผ่ านการพั ฒ นาพ่ อแม่
ผู้ปกครอง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ดำเนินการเดิมและพื้นที่การดำเนินงานใหม่ เพื่อความยั่งยืนของการ
ดำเนินงาน
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กิจกรรมที่ 2 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริม
พัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริม
พัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่
2.ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
3.หลักการและเหตุผล

ตามที่ สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี มี
พระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม ปัจจุบันมีสถานศึกษากว่า 870 แห่ง จากส่วนราชการ 7 หน่วยงาน เข้า
ร่วมโครงการตามพระราชดำริ และมีส่วนราชการที่มีความชำนาญเฉพาะด้านให้การสนับสนุน เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรแลพสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของเด็ก ได้
มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ แต่ยังมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ยงดูเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการด้านอื่นๆ
ปี 2560 กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะ
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน ซึ่งเป็น
พื้นที่ทรงงานในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ผลพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 75.6 เป็นร้อยละ 87.2 ความฉลาดทาง
อารมณ์ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.55 เป็นร้อยละ 86.84 ซึ่งเป็นการช่วยลดการส่งต่อเด็กจากพื้นที่
ทุรกัน ดารเข้ารับบริการฟื้น ฟูพั ฒ นาการเด็กในโรงพยาบาลชุมชนได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ในวันที่ 23 ธันวาคม
2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแส
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก “ให้จัดทำ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาของ
เด็กแล้ว ยังจะเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ” ทางสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสนองพระราชกระแสและประสาน
กรมสุ ขภาพจิ ต เพื่ อร่ว มขับ เคลื่ อนงาน และมีพื้ น ที่น ำร่องการดำเนิน งานในโรงเรียนจำนวน 88 แห่ ง ทั่ ว
ประเทศ โดยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง และมีแผนการดำเนินงาน
ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน ปี 2569
ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 6 ในฐานะหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
กลุ่มปฐมวัย จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริม
พัฒ น าการ และสร้า งวิน ัย เชิง บวก ในเด็ก ปฐมวัย ( Preschool Parenting Program : Triple-p) เขตสุ ข ภาพที่ 6
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เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกและ
สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินงานเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย
ผ่านการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครอง
4.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนของโค้ชและผู้นำกลุ่มกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจระบบงานพัฒนาการเด็ก จุดแข็ง
และข้อจำกัดของระบบเครื่องมือที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถเลือกใช้ได้
4.3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม(Preschool Parenting Program : Triple-p)
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
- ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกน้อย อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
- ครั้งที่ 5 วั นที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้ องประชุ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้ านแก่งหางแมว
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
6. งบประมาณ
งบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 108,920 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย
งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.1) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้าง
พัฒ นาเด็กปฐมวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุ ขภาพจิต ในกลุ่ มวัยเด็ก จำนวน 75,715 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 57,120 บาท
1.2) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น กิจกรรมหลักที่ 2.1 เสริมสร้างสุขจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จำนวน
23,205 บาท งบประมาณทีใ่ ช้ไป จำนวน 23,205 บาท
1.3) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มี
คุณ ภาพ ค่ าใช้จ่ายในการขับเคลื่อ นการดู แลสุข ภาพจิตทุ กกลุ่ม วัยในระบบสุข ภาพปฐมภู มิ จำนวน
10,000 งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 10,000 บาท
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รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 90,325 บาท
คงเหลือ
จำนวน 18,595 บาท
โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
รายการ

ราคา/หน่วย (บาท)

1.ค่าวิทยากร
2.ค่าอาหารกลางวัน
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง
5.ค่าที่พัก
6.ค่าพาหนะ
7.ค่าผ่านทางพิเศษ
8.ค่าไวนิลป้ายโครงการ
9.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

43,500
12,000
3,500

3,840
13,110
6,330
195

200
7,650
90,325

รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

90,325

7. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด

บรรยาย : สรุป ผลการดำเนิ น งานส่ ง เสริม พั ฒ นาการและความฉลาดทางอารมณ์ เด็ ก ปฐมวั ย
ปีงบประมาณ 2565
7.2 อภิปราย : การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์( EQ) เด็กปฐมวัยอย่างไร
ให้บรรลุเป้าหมาย
7.3 อภิป ราย : แนวทางการดำเนิน งานส่งเสริมพั ฒ นาการและความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 อย่างไรให้บรรลุผล
7.1

8. ผลการดำเนินงาน / ภาพกิจกรรม
8.1 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 47 คน คณะทำงาน จำนวน 23 คน วิทยากร จำนวน
33 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 103 คน
9.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการส่งเสริมพัฒ นาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ผ่านการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกันระหว่างกลุ่ม
โค้ช กลุ่มผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม และเข้าใจระบบการดำเนินงานการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรม Triple-P รวมทั้งมี
ความรู้และทักษะในการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
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9.3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลัง การประชุม ร้อยละ 96.75 และมีความ
พึงพอใจต่อการประชุมร้อยละ 92.50
9.4 สรุปผลภายหลังการดำเนินกิจกรรมภาพรวมเขตสุขภาพที่ ดังนี้

จากการดำเนินงาน พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม Triple-P
ครบ 4 ครั้ง โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor) ก่อนทำกลุ่มสมวัย ร้อยละ 94.05 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง สมวัย
ร้อยละ 98.81 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.76
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor) ก่อนทำกลุ่มสมวัย ร้อยละ 84.52 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง สมวัยร้อย
ละ 88.10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.58
พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา (Receptive language) ก่อนทำกลุ่มสมวัย ร้อยละ 84.52หลังทำกลุ่มครบ
4 ครั้ง สมวัยร้อยละ 88.10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.58
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive language) ก่อนทำกลุม่ สมวัย ร้อยละ 88.10 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง สมวัย
ร้อยละ 88.10 ไม่เพิ่มขึ้น
พัฒนาการด้านทักษะสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง (Personal-social) ก่อนทำกลุ่มสมวัย ร้อยละ 96.43 หลังทำกลุ่ม
ครบ 4 ครั้ง สมวัยร้อยละ 97.62 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.19
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จากการดำเนิ น งาน พบว่า เด็ กปฐมวัย มี ความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ ในเกณฑ์ ดี เพิ่ ม ขึ้น หลั งจากเข้าร่ว ม
กิจกรรม Triple-P ครบ 4 ครั้ง โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านดี ก่อนทำกลุ่มผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.86 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 98.81 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.95
ด้านเก่ง ก่อนทำกลุ่มผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 89.29 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 95.24 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.95
ด้านสุข ก่อนทำกลุ่มผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.86 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 96.43 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.57
ผลรวม EQ ก่อนทำกลุ่มผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.86 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 97.62 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.76
3. ผลทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองผ่านเกณฑ์

จากการดำเนิ น งาน พบว่า ทั กษะการส่ งเสริม พั ฒ นาการและความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็ กปฐมวัย ของ
ผู้ปกครองผ่านเกณฑ์ ก่อนทำกลุ่ม ร้อยละ 26.19 หลังทำกลุ่มครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 64.29 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.10
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ภาพกิจกรรมดำเนินงาน

รร.ตชด.บ้านหางแมว

รร.ตชด.บ้านนายาว

รร.บ้านโคกน้อย

รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย

รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลส์ฯ
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9. การประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
11.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังการประชุม
11.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด
10.ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างดี
2. เครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือการดำเนินงาน และมีความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินงานจนบรรลุผล
3. กลุ่มครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจและร่วมโปรแกรมฯ ทำกิจกรรมครบทั้ง 4 ครั้ง ซึ่งในแต่ละ
ครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวและเด็กให้ความร่วมมือทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
4. ครูผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่มสามารถกระตุ้นและนำกลุ่มกิจกรรมในแต่ละครั้งของโปรแกรมฯ ได้อย่างดีเยี่ยม

11.ปัญหา/อุปสรรค
1. การอบรมโค้ช/ผู้นำกลุ่มกิจกรรม/ผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม ในระยะที่ 1 เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์
ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังไม่สามารถนำทักษะ และความรู้ที่ได้รับมาดเนินกิจกรรมได้เต็มที่ ต้องมาศึกษาด้วย
ตนเองจากคู่มือเพิ่มเติมทำให้ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งยังอาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโปรแกรมฯ
2. โค้ช /ผู้ น ำกลุ่ มกิจกรรม/ผู้ช่วยผู้ นำกลุ่ ม ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งแรกๆ ยังขาดความมั่น ใจ
เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยร่วมกระบวนการกลุ่ม เพราะที่ผ่านมาเป็นการอบรมฯ ออนไลน์
3. จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ในพื้ น ที่ ด ำเนิ น งาน ที่ ผ่ า นมา ส่ ง ผลให้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ากิจกรรมในแต่ละพื้นที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากโรงเรียนปิดและเปิดเรียนแบบออนไลน์
ทำให้บางครอบครัวพาเด็กกลับไปต่างจังหวัด หรือออกนอกพื้นที่
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผล

12.1 ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
12.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานส่วนกลาง
-
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แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการ ความ
ฉลาดทางอารมณ์และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6
1. สิ่งที่คาดหวัง
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย ในแต่ละพื้นที่ร่วม
ดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 พื้นที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินร่วมกันระหว่างทีมที่ร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาในการดำเนินงานหรือไม่ และมีแนวทาง
แก้ปัญหานั้นอย่างไร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ทราบผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโค้ช/ผู้นำกลุ่ม/ผู้ช่วย
ผู้นำกลุ่มกิจกรรม Triple-P ถึงข้อจำกัดและปัจจัยในการดำเนินงานต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น ปัญหา
อุปสรรค งบประมาณ สื่ออุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการร่วมกันต่อไป
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร

การอบรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมาเป้าหมายดังกล่าวอบรมฯ
ด้วยระบบออนไลน์ ทำให้ไม่ได้รับทักษะและความรู้เท่าที่ควร
ปรับปรุงโดยประสานทีมส่วนกลางให้รับทราบถึงปัญ หาดังกล่าว และส่งกลุ่มเป้าหมายข้างต้นเข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพิ่มเติม
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กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
หลักการและเหตุผล (ภาพรวม)
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพนั้น เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
จึงมีความจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
สำหรับปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทำให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงให้ ความสำคัญ กับ การพัฒ นาเด็กตามกลุ่ มวัยตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาเด็กวัยเรียนโดยให้มีการส่งเสริมไอคิวอีคิวในเด็กวัยเรียนเพื่อให้เด็กมีความฉลาดทั้งทางสติปัญญาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 100 และมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และการเข้าถึง
วัยรุ่นทั่วไปเพื่อเน้นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นแกนนำในการป้องกัน ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึ งได้จัดให้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากรการศึ ก ษาในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ กวั ย เรีย นและวัย รุ่น กลุ่ ม เสี่ ย ง เขตสุ ขภาพที่ 6 (รุ่น ที่ 2) โดย
ดำเนิ น การ 4 จั งหวัดดังนี้คือ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว (เนื่องจากอีก 4
จังหวัดได้ดำเนินการไปแล้ วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ )วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กประถมศึกษา และการพัฒนา
ศักยภาพในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่นตามบริบทของพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้ครูประถมและมัธยมศึกษาสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองในการพัฒนาเด็กต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ (ภาพรวม)
1. เพื่อให้กลุ่ มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการพัฒ นา
สติปัญญาและอารมณ์ของเด็กวัยเรียน และมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นใน
ชุมชน
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับงานประจำ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (ภาพรวม)
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสติปัญญาและ
อารมณ์ของเด็กวัยเรียน และมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นในชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ภาพรวม)
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กวัย
เรียน และมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นในชุมชนอีกทั้งเพื่อให้สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองในการพัฒ นาเด็กต่อไป รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่
เข้มแข็งโดยขยายออกไปยังเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข
การติดตามและประเมินผล (ภาพรวม)
1. การประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
3. ผู้เข้าอบรมมีการวางแผนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ
รุ่นที่ 1
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
รุ่นที่ 2
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส สปาแอนด์ รีสอร์ท
งบประมาณ รุ่นที่ 1
208,939
บาท
รุ่นที่ 2
150,526
บาท
ผลการดำเนินงาน
รุ่นที่ 1 : ครูประถมและมัธยมศึกษาในจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดเข้าร่วมทั้งหมด 61 คน
: มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 100 เปอร์เซ็นต์
รุ่นที่ 2 : ครูป ระถมและมัธยมศึกษาในจังหวัด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว และ
ตราดเข้าร่วมทั้งหมด 48 คน : มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 100 %
ปัญหาอุปสรรค (ภาพรวม)
1. หากจัดหลายวันครูไม่สามารถมาได้ เพราะต้องสอนหนังสือ ทั้งๆที่เป็นเนื้อหาวิชาที่ดี
2. การให้โรงเรียนเก็บข้อมูลส่งควรมีการบูรณาการและมีคำสั่งมาจากกระทรวงศึกษา เพราะบางครั้ง
โรงเรียนไม่สามารถให้ข้อมูลเด็กนักเรียนได้เองโดยพลการ
ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม)
1. อยากให้จัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากบางครั้งต้องฝากนักเรียนไว้กับครูท่านอื่น
2. อยากให้จัดให้ครบทุกโรงเรียน จะได้มีเครือข่ายในการช่วยเหลือนักเรียน
3. อยากให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโรงเรียน จะได้ช่วยกันจดจำเนื้อหาไปสอนครูท่านอื่นต่อไป
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กลุ่มวัยผู้สงู อายุ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชน
ทุกกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2.2 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
3.หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน พบว่าประชากรไทยมีปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มมากขึ้นในทุก
กลุ่มวัย ผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health
Check-in ของกรมสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 ถึง 30 กัน ยายน 2564 พบว่าเด็กและวัยรุ่นมีภ าวะเครียดสู ง ร้อยละ 28, มีความเสี่ ยง
ซึม เศร้ า ร้ อ ยละ 32 และมี ความเสี่ ย งฆ่ าตัว ตาย ร้อยละ 22 (จากจำนวนเด็ กและวัย รุ่น ที่ เข้ ามาประเมิ น
สุขภาพจิตตนเอง จำนวน 183,974 คน) ขณะที่ประชากรกลุ่มวัยทำงานนั้น ผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิต
ในปี 2564 เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มรับจ้างขับรถสาธารณะมีระดับความเครียดมาก-มากที่สุด ร้อยละ
14.8, รองลงมาคือกลุ่มว่างงาน ร้อยละ 8.8 และบุคลากรสาธารณสุ ข ร้อยละ 6 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
สำรวจพลังทางใจของคนไทยปี 2564 พบว่าปัจจัยด้านพลังใจที่คนไทยมีอยู่มากที่สุด คือการมีคนในครอบครัว
และคนใกล้ชิดเป็นกำลังใจ รองลงมาเป็นการมองว่าการแก้ปัญหาทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น และตามมา
ด้วยความสามารถในการจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลสำรวจยังพบอีกว่า สำหรับคน
ที่มีพลังใจลดน้อยลงจะทำให้รู้สึกว่าปัญหายากลำบากมากขึ้นและกังวลว่าจะเอาชนะปัญหานั้นไม่ได้ ขณะที่ใน
ประชากรวัย ผู้สู งอายุ ก็พบปั ญ หาด้านสุ ขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากประกาศสำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีจำนวนประชากรสัญชาติไทยรวมทั้งสิ้น
66,186,727 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 11,627,130 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของจำนวนประชากร
ทั้ งหมด แสดงให้ เห็ น ว่าประเทศไทยก้าวเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุต ามความหมายขององค์ การสหป ระชาชาติ
(สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ให้ถือว่าสั งคมนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ) จากการสำรวจข้อมูล
ด้ านสาธารณสุ ข พบว่า ปั ญ หาสุ ขภาพจิ ตที่ พบบ่ อยในผู้ สู งอายุ คื อ ความวิ ต กกั งวล ซึ ม เศร้ า นอนไม่ ห ลั บ
ภาวะสมองเสื่อม และปัญหาเรื่องเพศ ผลกระทบจากปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุพบว่าสถิติการฆ่าตัวตาย
สำเร็จในผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับ 2 รองจากวัยทำงาน (ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต 2561) โดยสาเหตุการฆ่าตัว
ตายในผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด , โรคเรื้อรังทางกาย, และโรคซึมเศร้า ตามลำดับ
กรมสุขภาพจิตจึงส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเฝ้าระวังและคัดกรองซึมเศร้าผู้สูงอายุให้เกิดความครอบคลุม
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มากยิ่งขึ้น เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการคัด
กรองสุขภาพจิตจากคลั งข้อมูลสุขภาพ HDC ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) พบว่าเขต
สุขภาพที่ 6 มีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 842,289 คน ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q) ร้อยละ 71.66
ซึ่งผู้ สู งอายุ กลุ่ มเสี่ ย งได้ รั บ การประเมิ น ต่อ ด้ ว ยแบบประเมิ น ซึม เศร้า (9Q) ร้อยละ 83.93 และได้รับ การ
ประเมิน ต่อด้ว ยแบบประเมิน ฆ่าตัวตาย (8Q) เพียงร้อยละ 21.60 แสดงให้ เห็ น ว่าระบบการคัดกรองและ
ติดตามดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงยังไม่เกิดความครอบคลุม
จากสถานการณ์ ด้านสุขภาพจิตของประชากรไทยข้างต้น สะท้อนให้ เห็ นถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในสังคมหากไม่เร่งป้องกันและแก้ไข เช่น ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย
จิตเวช ปั ญ หาการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัว ตาย เป็น ต้น ด้ว ยเหตุนี้ กรมสุขภาพจิตจึ งได้ เน้น การสร้าง
“safe calm hope care” ในชุมชน องค์กร และสังคม เพื่อช่วยให้ ประชาชนมีมุมมองปัญ หาเปลี่ยนไปใน
ทางบวกมากขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพจิตในประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่าง
ครอบคลุม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถสร้างวัคซีนใจให้กับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนเพื่อต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุซึ่ง
จำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้สุขภาพจิ ตให้กับบุคลากร
เพื่ อนำไปใช้ ประโยชน์ ในการดูแลสังคมจิตใจผู้สู งอายุ และส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่ มผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ (Care giver)
และอสม. เพื่อดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพการณ์ของตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างพลังใจ
ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะท้อแท้ เหนื่อยล้าจากการทุ่มเทดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้สามารถเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคและมีกำลังใจในการทำหน้าที่ของตน เพื่อลดปัญหาในครอบครัว เช่น การทำร้ายและการทอดทิ้ง
ผู้สูงอายุ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จึง ได้
บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาลจิ ต เวชสระแก้ ว ราชนคริ น ทร์ และสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ
เจ้าพระยาจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชน
ทุกกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็น
แกนนำในการเสริมสร้างความรอบรู้พฤติกรรมสุขภาพจิต และการเสริมสร้างพลังใจให้กับประชาชนในชุมชน
ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีการคัดกรองสุขภาพจิตและติดตามดูแลต่อเนื่องในผู้มีความเสี่ยงสุขภาพจิต
ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและการ
เสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care
Giver) และ อสม.นำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปได้
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4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมี
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนสามารถถ่ า ยทอดความรู้ ที่ ได้ รั บ ให้ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
(Care Giver) และ อสม.นำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปได้
4.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิต ในชุมชน ให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ เลื่อนการจัดโครงการจากเดิม วันที่ 10 – 12 มกราคม 2565 ไปเป็นช่วงเวลาดังกล่าว
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงในเดือนมกราคม 2565
6. งบประมาณ
งบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 527,140 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพัน หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
1) งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
1.4) แผนงาน: บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โครงการ: เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ จำนวน 149,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น
เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
1.5) แผนงาน: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ: พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และ จิตเวช กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.6) แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ: เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน จำนวน 141,640 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 401,140 บาท (สี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน)
2) งบประมาณโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์ แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี
งบประมาณ 2565 ค่าใช้จ่า ยโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุ ขภาพจิต
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการ
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สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ
นโยบาย จำนวน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบประมาณที่ใช้ไป
รุ่นที่ 1
จำนวน 122,430 บาท
รุ่นที่ 2
จำนวน 192,063 บาท
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน 314,493 บาท
คงเหลือ
จำนวน 212,647 บาท
มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 59.66 ของจำนวนงบประมาณโครงการที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิด
วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 6 ในช่วงเวลาที่กำหนดจัด
โครงการ จึ งต้ อ งแบ่ ง การอบรมเป็ น จำนวน 2 รุ่ น และจำกั ด จำนวนบุ ค ลากรเข้ า ร่ วมอบรม รวมทั้ งพบว่ า
กลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมจำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการ
อบรมได้ เป็ น สาเหตุให้ การเบิ กจ่ ายงบประมาณโครงการลดลงกว่าที่ กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ โดยสรุป
รายละเอียด ดังนี้
ราคา/หน่วย (บาท)
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

รายการ
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าที่พัก
4.ค่าตอบแทนวิทยากร
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ
7.ค่าวัสดุ
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000
10,000
21,000
14,400
43,960
1,500
1,570
122,430
314,493

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
3. จัดเตรียมเนื้อหา เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการอบรม
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ โดยมีรูปแบบการอบรม ดังนี้
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49,500
11,000
51,600
14,400
61,873
3,690
192,063

- รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุ ขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุท รปราการ
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
- รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุ ข อำเภอ และ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัด ชลบุ รี ระยอง
จันทบุรี และตราด
5. เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
- การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง การเสริมพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ การ
คัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
- การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ใช้เวลา 6 ชัว่ โมง
8.ผลการดำเนินงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา จัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว รวมทั้งสิ้น 40 คน
รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งสิ้น
45 คน
เนื้อหาการอบรม
รูป แบบการอบรม : บรรยายและฝึ กปฏิบั ติ ประกอบด้ว ย การบู รณาการองค์ความรู้ระหว่างงาน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ และวัคซีนใจในชุมชน
1. การดูแลและคัดกรองปัญหาอารมณ์พฤติกรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
2. การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ
3. การเสริมสร้าง EQ บุตรหลานสำหรับผู้สูงอายุ
4. การสนทนาสนทนาสร้างแรงจูงใจ (MI) เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ
5. การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
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6. การจั ด กระบวนการเพื่ อ พั ฒ นาแผนการดำเนิ น งานในระดั บ จั ง หวั ด (Tailored Implementation
Blueprint Workshop)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังบุคลากรสาธารณสุข
ใน รพ.สต., ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Care Giver), อสม. และประชาชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุด้วย google form ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการขยายผลไปยัง รพ.สต.
ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างครอบคลุม
3. เกิดการมีส่ วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตในชุมชน ในการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างพลังใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับประชาชน
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ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2
วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565
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ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
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9. การประเมินผลโครงการ
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังได้เข้าร่วมโครงการ
ผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
- ผลการประเมิน ความรู้ด้วยแบบทดสอบ คะแนนเต็ม 25 คะแนน พบว่าผู้ เข้ารับ การอบรม
ทำแบบประเมิน ความรู้ จำนวน 67 คน ได้คะแนนทดสอบก่อนอบรมโดยเฉลี่ ย 15.49 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม 21.45 คะแนน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.01
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 80) รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนเท่าเดิม
คะแนนลดลง
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ผลต่าง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)

15.49
2)

21.45

5.96

65

97.01

0

0.00

2

2.99

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 99.66

10.ปัจจัยความสำเร็จ
1) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสุ ขภาพจิ ต ของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด ในเขตสุ ขภาพมีศั ก ยภาพ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี ส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเสมอมา
2) สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์สุขภาพจิตกับเครือข่าย การให้ความยืดหยุ่น ช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลและ
สนับสนุนองค์ความรู้วิชาการต่างๆ ให้กับเครือข่ายสาธารณสุข
3) องค์ความรู้และสื่อสนับสนุนต่างๆ ของกรมสุขภาพจิต มีเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะต่อการดำเนินงานใน
พื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์สุขภาพจิต ในการถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
11.ปัญหา/อุปสรรค
1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีความรุนแรงเป็นระยะ เป็นสาเหตุ
ให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมและปรับเปลี่ ยนกิจกรรมเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม โดยได้ปรับกิจกรรม
แบ่งเป็น 2 รุ่น และลดจำนวนผู้เข้าอบรมลงตามมาตรการความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ด้วยเนื้อหา
การอบรมที่มีความหลากหลาย ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ที่เ กิดขึ้นซึ่งผู้จัดโครงการพยายาม
หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มอบรมนานเกินกว่า 2 คืน 3 วัน ทำให้มีระยะเวลาการอบรมจำกัดที่ประมาณ
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12 ชั่วโมง เป็ นเหตุให้บางหั วข้อเลิกช้ากว่าที่กำหนดไว้ ดังนั้น หากจัดอบรมในครั้งต่อไป อาจต้อง
พิจารณาจำนวนหัวข้อการอบรมและระยะเวลาที่เหมาะสม
2) แม้ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและคณะทำงานทุกคน ผ่านการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้ ว ย ATK ก่ อ นเข้ า ร่ ว มอบรมแล้ ว แต่ ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ อาจต้ อ งลดจำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรมลงเพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
3) สื่อประกอบการอบรมในแบบรูป เล่ ม ศูนย์ฯ ได้เผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และ รพ.สต. บางแห่ง อย่างไรก็ตามยังคงมี
ความจำเป็นต้องมีการใช้คู่มือดังกล่าวประกอบการอบรม แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถ
ทำสำเนารูปเล่มแจกผู้เข้าอบรมได้ในครั้งนี้ได้ จึงมีการแจ้งให้ download เอกสารประกอบการสอน
จาก google drive หรือ download คู่มือการอบรมจาก website กรมสุขภาพจิต
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการ
1) ที่ผ่านมาศูนย์ฯ เคยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ พบว่ามีข้อจำกัดอย่างมาก แม้ว่าจะเห็นภาพและ
สนทนาโต้ตอบกันได้ แต่ในทางปฏิบัติยากที่จะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสนทนาโต้ตอบได้ครบร้อยละ
ร้อย ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนั่งฟังการอบรม ณ ที่ทำงานของตนเอง ผู้เข้าอบรมบางคนปิดกล้อง หรือ
ทำงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย จึงยากต่อการกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันได้ ดังนั้นเมื่อ
สถานการณ์ของโรคระบาดเริ่มดีขึ้น ศูนย์ฯ จึงจัดอบรมในรูปแบบ onsite เนื่องจากเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งพบว่าให้ผลลัพ ธ์ที่ดี ผลสำเร็จจาก
การอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ให้เหมาะสม โดยลดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ลดพื้นที่เป้าหมาย และลดเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับระยะเวลา เนื่องจากพบว่าเนื้อหาการอบรมครั้งนี้มีค่อนข้างมาก ขณะที่ระยะเวลามี
จำกัด เพราะผู้จัดพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เข้าอบรมรวมกลุ่มหรือพักร่วมกันนานเกินกว่า 2 คืน หรือ
3 วัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีการใช้เวลาอบรมบางหัวข้อเกินกว่าที่กำหนดไว้
2) จัดพิมพ์สำเนาเอกสารประกอบการอบรม แจกให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ศึกษาควบคู่ไปด้วยในระหว่างการ
อบรม เนื่องจากบางส่วนไม่สะดวก download คู่มือจาก website และแม้มีการเผยแพร่คู่มือการ
อบรมไปแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่หลายพื้นที่มีการหมุนเวียนของบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ทำ
ให้ไม่สะดวกในการสืบหาคู่มือที่ได้รับแจกดังกล่าว
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานส่วนกลาง
1) ประชาสัมพันธ์และร่วมชี้แจงเป้าหมายแผนงานประจำปี หรือติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เขต
สุขภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเครือข่าย โดยเฉพาะเมื่อมีการกำหนดแนวทาง
ตัวชี้วัดหรือนโยบายใหม่ๆ กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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2) สนั บ สนุ น งบประมาณและสื่ อ ให้ เพี ย งพอกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ ให้ ส ามารถถ่ายทอดความรู้แ ละ
สนับสนุนการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกอำเภอในเขตสุขภาพที่ 6 เนื่องจากมีหน่วยงานในพื้นที่หลาย
แห่ง โดยเฉพาะรพ.สต.ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนขาดสื่อที่พร้อมใช้
และไม่มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตสื่อจากไฟล์ที่หน่วยงานส่วนกลางได้ให้ไว้
3) จัดทำสื่อเสียงตามสาย คลิปวีดีโอ ที่น่าสนใจ สำหรับเครือข่ายในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลัง ได้เข้าร่วมโครงการ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) บุคลากรในพื้นที่เป้าหมายสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบถ้วนร้อยละ 100
3) บุ คลากรที่ผ่ านการอบรมมีความเข้าใจวิธีการคั ดกรองปัญ หาอารมณ์ พฤติ กรรมผู้ สู งอายุติดบ้ าน
ติดเตียง ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการขยายผลไปยัง รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสามารถเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนได้ และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายใน
ชุมชนได้อย่างดี และเกิดแนวทางการดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวมในชุมชน
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
1) ร้อยละ 97.01 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างไรก็ตาม
การอบรมครั้งนี้มีเนื้ อหาการอบรมที่ค่อนข้างมากภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด จึงทำให้ ต้องมีการสรุป
ประเด็นและใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในบางหัวข้อ
2) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบร้อยละ 100 เนื่องจากบางส่วนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
จากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมการ
อบรมได้ครบถ้วน
3) บุคลากรในพื้นที่มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการคัดกรองและดูแลปั ญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
มากขึ้น มีการคัดกรองปัญหาอารมณ์ พฤติกรรมในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เพิ่มขึ้น มีการขยายผลการ
คัดกรองไปในหลายตำบล แม้ยั งไม่ครอบคลุ มแต่มีแนวโน้มในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางที่น่า
พอใจ โดยศูนย์จะมีการประสานงานเพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคกับทางพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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4) บุคลากรที่เข้าอบรมในส่วนของหัวข้อ การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เกิดความเข้าใจและเห็นภาพ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการบูรณาการงานสุขภาพจิตและการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เพื่อป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายในพื้นที่ได้อย่างดี
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
1) เนื้อหาการอบรมมีความหลากหลายและมีจำนวนมาก ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผู้
จัดโครงการพยายามหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มอบรมนานเกินกว่า 2 คืน 3 วัน ทำให้มีระยะเวลาการ
อบรมจำกัดที่ประมาณ 12 ชั่วโมง เป็นเหตุให้บางหัวข้อเลิกช้ากว่าที่กำหนดไว้
2) บุ คลากรกลุ่ มเป้ าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบถ้วน เนื่องจากบางส่ ว นเป็นกลุ่มเสี่ ยง
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID -19) ซึ่งเป็นสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ผู้จัดโครงการจึงนำสื่อที่
เกี่ยวข้องและเอกสารการอบรมส่งไปให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ในส่วนที่ต้องขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตโดยการเสริมสร้าง
วัคซีนใจในชุมชน ยังไม่สามารถเข้าอบรมได้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน เป็นต้น
ซึ่งเป็นแกนนำหลักในการช่วยเหลือในการดำเนินงานในพื้นที่
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
1) ลดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ลดพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งจัดเป็นรุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาการอบรม
เหมาะสมกับระยะเวลาที่มีจำกัดและคงรักษามาตรการความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
2) บันทึกวีดีโอการสอนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม ได้นำไปใช้ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติมด้วย
ตนเองในบางส่วน
3) จัดทำคู่มือ สำเนาคู่มือ เผยแพร่เพิ่มเติม (หากมีงบประมาณเพียงพอ)
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วัคซีนใจในชุมชน
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยวัคซีนใจในชุมชน เพื่อสนับสนุนตามแผนงานวิจัยในพื้นที่นำ
ร่องเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต
3. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
พบการแพร่ระบาดทั่วโลก 176 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อ 236,054 คน
อาการรุนแรง 7,179 ราย รักษาหาย 86,676 คน เสียชีวิต 9,817 คน โดยมีประเทศที่มีผู้ ป่วยสูงสุด 4 ลำดับ
แรก คือ จีน อิตาลี อิหร่าน และสเปน ทั้งนี้ในประเทศไทยพบผู้ป่วยสูงเป็นลำดับที่ 40 ซึ่งเป็นมีผู้ป่วยติดเชื้อ
322 คน กลับบ้านได้ 43 คน และเสียชีวิต 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 8,777 คน
แบ่งเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 3,373 คน กลับบ้าน 4,725 คน และสังเกตอาการ 679 คน (ข้อมูลจาก
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข) ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรค
ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มี แนวโน้ มที่ จ ะควบคุ มได้ ดีขึ้น จากความร่ว มมือ ของประชาชน
บุคลากรสาธารณสุข และทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง และดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ผลกระทบจากการ
ระบาดและมาตรการในการควบคุมโรค มีผลทำให้คนในสังคมที่ร่วมกันต่อสู้กับภาวะวิกฤตการระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ เกิ ด ขึ้ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนาน มี โ อกาสเกิ ด ความกดดั น
ความเครียด และความวิตกกังวล ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยเป็นจำนวนมากโดยจะเห็นได้จากปัญหาด้าน
สุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยโรคทางจิ ต เวช เช่ น โรคซึ ม เศร้า (Depression) เพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้พบว่าอัตราการฆ่าตัว ตายมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมู ล ของปี 2562 กับ ปี 2563 พบว่า จำนวนประชากรที ่ฆ่า ตัว ตายสำเร็จ (Suicide) เพิ ่ม ขึ้น ประมาณ
ร้อยละ 20
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะใน
กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน 25 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย จึงมีนโยบายในการ
ป้องกัน ปั ญหาการฆ่าตัวตายโดยเพิ่มการเข้าถึงผู้พยายามฆ่าตัวตาย โดยใช้วัคซีนใจในชุมชนประกอบด้วย
มาตรการที่ส่ งเสริมให้ ชุมชนมีความ ปลอดภัย (Safety) มีความสงบ (Calm) มีความหวัง (Hope) และการ
ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันโดยมีความ เข้าใจ ให้โอกาส (Care) ด้วยการใช้ ศักยภาพชุมชน และใช้สายสัมพันธ์
ในชุมชน หากชุมชนมีภูมิคุ้มกันก็จะส่งผลให้ประชาชนปรับตัวได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถก้าวข้ามวิกฤต
ในครั้งนี้ไปได้ จังหวัดเป้าหมายที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560-2562)
และได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด -19 ของเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว
จั ง หวั ด ตราด จั ง หวั ด ระยอง โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ป ระชาชนในระดั บ หมู่ บ้ า นของจั ง หวั ด ที่ มี ฆ่ า ตั ว ต ายสู ง
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เกิดความสามารถในการดูแล กันเองได้ในสภาวะวิกฤตนี้ เพื่อลดผลกระทบทั้งสุขภาพ กายและสุขภาพจิต และ
ลดอัตราการฆ่าตัวตายให้น้อยกว่า 8 ต่อแสนประชากร รวมถึงมุ่งหวังประโยชน์ในทางวิชาการโดยการวินิจฉัย
ปรับปรุงการวางแผนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของนโยบาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองต่อเหตุ
วิกฤตอื่น ๆ ในอนาคต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยวัคซีนใจ
ในชุ ม ชน เพื่ อ สนั บ สนุ น ตามแผนงานวิ จั ย ในพื้ น ที่ น ำร่ อ ง เขตสุ ข ภาพที่ 6 ปี ง บประมาณ 2565โดยใช้
กระบวนการมีส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ างภู มิ คุ้ม กัน ทางใจในชุม ชน ส่ งผลให้ ป ระชาชน ครอบครัว ชุม ชน
ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจ มีความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยนำไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายและสามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างทันท่วงที
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่ อ เสริ ม สร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ทางใจในชุ ม ชน ส่ งผลให้ ป ระชาชน ครอบครั ว ชุ ม ชน ปลอดภั ย จาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.2 เพื่อให้ชุมชน องค์กรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
4.3 เพื่อสร้างแกนนำในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายและสามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิต
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
5.1 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
5.2 ร้อยละ 80 ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางใจ
5.3 ร้อยละ 100 ตำบลที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย
5.4 ร้อยละ 100 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการมีแผนชุมชน ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้
6. พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย 3 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่
6.1 จังหวัดสระแก้ว
6.2 จังหวัดจันทบุรี
6.3 จังหวัดตราด
7. ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาและพื้นที่เข้าร่วมการประชุม
7.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน เพื่อป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
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- ช่วงดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565
7.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ภายใต้มาตรการ
วัคซีนใจในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ร ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ 28 มีนาคม 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ จังหวัดสระแก้ว
- วันที่ 29 มีนาคม 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง จังหวัดสระแก้ว
- วันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ จังหวัดสระแก้ว
- วันที่ 31 มีนาคม 2565
ณ สถานีอนามัยคันหัก จังหวัดสระแก้ว
7.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เพื่อ ป้องกันและ
แก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย พื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6
- ช่วงดำเนินการวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน เพื่อป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
- ผู้เข้าร่วม
จำนวน 36
คน
- คณะวิทยากรและทำงาน

จำนวน 6

คน

กิจกรรมที่ 2 พัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ภายใต้มาตรการ
วัคซีนใจในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2565
- ผู้เข้าร่วม
จำนวน 268 คน
- คณะวิทยากรและทำงาน

จำนวน 4

คน

กิจ กรรมที่ 3 ประชุ ม ติ ด ตามความก้ าวหน้ าในการเสริม สร้างวัค ซี น ใจในชุ ม ชน เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
แก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย พื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6
- ผู้เข้าร่วม
จำนวน 41
คน
- คณะวิทยากรและทำงาน

จำนวน 7

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 345
คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 17

คน
คน
คน
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8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินงานเบิกจ่ายจากใช้งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ
2564 (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้จ่ายในโครงการ
จำนวน 146,407 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) คงเหลือ จำนวน 3,593 บาท (สามพันห้า
ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) คืนให้กับ กองบริหารการคลัง ประกอบด้วย
โดยสรุปรายละเอียด
รายการ
ราคา/หน่วย (บาท)
1.ค่าอาหารกลางวัน
52,390
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10,640
3.ค่าที่พัก
23,647
4.ค่าเดินทาง
10,060
5.ค่าเบี้ยเลี้ยง
4,800
6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
6,720
7.ค่าวิทยากร
36,600
8.ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,550
รวมทั้งหมด
146,407
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
9. ขั้นตอนการดำเนินงาน
9.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
9.2 ประสานงานสถานที่จัดโครงการ
9.3 ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
9.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร
9.5 จัดโครงการตามวันเวลาที่กำหนด
9.6 สรุปและประเมินผลโครงการ
10. ผลการดำเนินงานและการประเมินผล
10.1 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
10.2 การประเมินทักษะตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันปัญหาสุขภาจิต
10.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
10.4 การเข้าถึงการประเมินสุขภาพใจผ่านโปรแกรม Mental Health Check In
10.5 แผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้
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11. การประเมินผลโครงการ
11.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ
11.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากขึ้นไป
12.ปัญหา/อุปสรรค
12.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้มีอุปสรรคในการลงไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ การ
รวมตัวในการจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
12.2 เนื่องจากการใช้งบประมาณมีระยะเวลาจำกัดและมีการบริหารจัดการเวลาทำให้อาจไม่สอดคล้อง
กับพื้นที่ ทำให้มีการล่าช้าไม่ตรงตามแผนที่กำหนด
13. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผล
13.1 การเตรียมเอกสารและคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
13.2 สื่อความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ในการขยายผลการทำงาน
แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยวัคซีนใจในชุมชน
เพื่อสนับสนุนตามแผนงานวิจัยในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
ความคาดหวังในการประชุมในครั้งนี้ คือ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลเกิดแผนการ
ดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ พื้นที่เป้าหมายที่นำร่อง เกิดแผนแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนและมีการดำเนินงานตามแผน
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
ความแตกต่าง ด้วยบริบทของแต่ละพื้นที่ต่างกันด้วยวัฒนธรรมและภาษา ทำให้เกิดความแตกต่างกัน
ไป
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
การสนับสนุนสื่อคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และการทำความเขาใจถึงวัฒนธรรมของแต่ละ
พื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคนในพื้นที่นั้น ๆ
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การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ
จัดประชุมชี้แจงการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) ผู้ลังเลในการฉีดวัคซีนป้องกัน
COVID-19 สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / ประชุม
จัดประชุมชี้แจงการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) ผู้ลังเลในการฉีดวัคซีนป้องกัน
COVID-19 สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
2.ผู้รับผิดชอบ
นายอภิสิทธิ์ กลัดกันแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3.หลักการและเหตุผล 4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตั้งใจในการฉีดวัคซีน COVID 19 และ สามารถใช้เทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการฉีด วัค ซีน ในการป้ อ งกั น การแพร่ระบาดโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านหนองเกตุใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6. งบประมาณ
งบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ....5,020..... บาท (ห้าพันยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย
งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
1.1)แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะดี โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมหลัก1.1 : พัฒ นาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
4.ค่าใช้ จ่ ายในการฟื้ น ฟูจิ ต ใจหลั งภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) จำนวน 13,340 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 5,020 บาท
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน 5,020 บาท
คงเหลือ
จำนวน 8,320 บาท
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รายการ

ราคา/หน่วย (บาท)

1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,640
1,540
840
5,020

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 22 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
จำนวน 7 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 คน ผู้นำชุมชนจำนวน 2 คน แพทย์ประจำ
ตำบล จำนวน 1 คน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (คณะทำงาน) จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน และมีการชี้แจง
การสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) ผู้ลังเลในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน เพื่อฝึกปฏิบัติ สรุปบทเรียนและการประยุกต์ใช้
8.ผลการดำเนินงาน / ภาพกิจกรรม

รายงานประจำปี 2565 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
62

9. การประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
1.กลุ่ม 608 เปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีน ร้อยละ 40
2.กลุ่มประชาชนทั่วไป เปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีน ร้อยละ 100
10.ปัจจัยความสำเร็จ
1. Managementการเข้าถึงบริการที่สะดวก เปิดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในชุมชน/วัด
2. Material ความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนและ MI สร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีน
3.Man มีความรู้ความสามารถ MI และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มที่มีความลังเลได้
11.ปัญหา/อุปสรรค
1.ความกังวลถึงอาการไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับวัคซีน และการรับสื่อข้อมูล Fake New
2.ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ตั้งแต่การลงทะเบียน การเดินทาง ความแออัดในการรอคิว
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผล
12.1ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม / ประชุม
-
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12.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานส่วนกลาง
1. สร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ลังเลใจในการฉีดวัคซีน โดยใช้การสนทนาสร้างแรงจูงใจ[Motivational
Interviewing: MI] ซึ่งเป็ น เทคนิ คที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ ช่วยลดความลั งเล และสนับ สนุ นการตัด สิ นใจโดย
ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่สุขภาพจิต/ รพ.สต./ อสม. หรือแกนนาชุมชนที่มีพื้นฐานการให้คำปรึกษา
2. จั ด ทำเอกสารข้อมู ล ความรู้ เรื่ องวัคซี น ทั้ งประเภทของวัคซี น การฉีด แบบ ไขว้ อาการที่ พ บ
ภายหลังจากการฉีดวัคซีนและการปฎิบัติตน โดยส่งผ่านไปยัง อสม.หรือแกนนาชุมชน เพื่อการให้สื่อสาร
ให้ข้อมูลกับชุมชน
แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตั้งใจในการฉีดวัคซีน COVID -19
2.สามารถใช้ทักษะการสนทนา สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่มีความลังเลสามารถก้าวข้าม
ความลังเลใจ และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตั้งใจในการ
ฉีดวัคซีนCOVID -19 ได้
2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ยังขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะการสนทนา สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้
กลุ่มเสี่ยงที่มีความลังเลสามารถก้าวข้ามความลังเลใจ และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
- ระดับอำเภอ กำหนดเป็นมาตรการทางสังคม โดยห้ามบุคคลที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเดินทาง/ขายของ/ไป
โรงเรียน/ไปทำงาน ฯลฯ
- ระดั บ พื้ น ที่ สำรวจเชิ งรุ ก ตามบ้ านหรือ ชุม ชน โดยสำรวจผู้ ที่ ยั งไม่ ฉีด วัคซี น เพื่ อการเชิ ญ ชวน
แนะนำ ให้ข้อมูล และ การกระจายวัคซีนมาในพื้นที่ระดับ รพ.สต. เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเดินทางมา
รับวัคซีน
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย
การจัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565
1. ชื่อประชุม การจัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565
2.ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาทิตนันท์ สมิงนิล
3. วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายและแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการฆ่าตัว
ตาย นำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
4. ระยะเวลาในการจัดประชุม
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว
5. งบประมาณ
งบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 13,200 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
1.1) แผนงาน: ยุ ทธศาสตร์เสริมสร้างให้ คนมีสุ ขภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมหลั กที่ 1.1 พัฒ นาระบบบริการสุ ขภาพจิตที่สอดคล้ องกับ นโยบาย
(ค่าใช้จ่ายในการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal)
จำนวน 15,880 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 13,200 บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น
คงเหลือ

จำนวน 13,200 บาท
จำนวน 2,680 บาท
รายการ

ราคา/หน่วย (บาท)

1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง
4.ค่าพาหนะเดินทาง
5.ค่าที่พัก
6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ
รวม
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2,880
1,680
1,120
500
5,600
1,420
13,200

6.ผลการดำเนินงาน / ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบล จำนวน 17 คน และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (คณะทำงาน) จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 24
คน
และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายการดูแล
ช่วยเหลือและส่งต่อในระดับพื้นที่

7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.พื้นที่อยากให้ส่วนกลางกำหนด Flow ของแผนการดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายให้กับ
พื้นที่
2.อยากให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของระดับพื้นที่เพื่อที่จะ
สามารถมีทักษะในการให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ได้
3.พื้นที่ยังขาดบุคลากรด้านสุขภาพจิตค่อนข้างมาก อยากให้เพิ่มกรอบบุคลากรด้านสุขภาพจิต เช่น
นักจิตวิทยาคลินิก
4.การจัดประชุมการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และ
องค์กรอื่นๆ ดังนั้นควรเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
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แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
การจัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
1.คืนข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัวตาย และสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การพยายามฆ่าตัวตาย
2.กำหนดแนวทางการพัฒนาเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3.บุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตายที่สอดคล้องกับปัญหาตามบริบทของพื้นที่
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตาย
สำเร็จในระดับตำบล
2.มีแผนการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ
3.พื้น ที่ร่วมกันเสนอแนะและแสดงความคิดเห็ นในการกำหนดแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน คัดกรอง และการดูแลส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
1.การกำหนดแผนการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก รพ.สต. บาง
แห่ งย้ ายเข้ าสั งกั ด ท้ อ งถิ่ น และผู้ น ำชุม ชน เช่ น ผู้ ใหญ่ บ้ าน กำนั น อสม. เป็ น ต้ น ซึ่ งเป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ได้ ดังนั้นการกำหนดแผนการดำเนินงานในการ
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการจัดประชุมครั้งนี้มีเพียงบุคลาการด้านสาธารณ สุขเข้า
ร่วมการประชุม
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
1.การประสานงานกับพื้นที่ในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เป็นต้น เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เชิญหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
จึงทำให้การจัดทำแผนการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุม
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การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต
(สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ)
โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
1. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
เกิด ขึ้น มาต่ อเนื่ องยาวนานกว่ า 1 ปี ส่ งผลกระทบในวงกว้ างต่ อวิถีการดำรงชี วิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ ม
ประชาชนวัยทำงาน เนื่องจากแรงงานในหลายภาคส่วนถูกเลิกจ้าง เนื่องจากบริษัท โรงงาน สถานประกอบการหลาย
แห่งไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ นอกจากนั้น บุคลากรสาธารณสุขต่างมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ต้องปรับตัวเข้ากับ
วิกฤติการแพร่ของโรคระบาดดังกล่าว ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนก่อให้เกิดความเครียดสะสม รวมทั้งปัญหาความ
เหนื่อยล้าหมดไฟ (Burn out) ในการทำงานของวัยแรงงาน ซึ่งหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจต่อการดูแลจิตใจของ
พนักงาน บุคลากรในหน่วยงานของตนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการประเมินและดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม ปัญ หาบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทวีความรุนแรงมากขึ้นในสถานที่ ทำงาน เช่น การกลั่น
แกล้ง ให้ร้ายผู้อื่น (Bully) ในที่ทำงานและทางสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนความเครียดสะสม ส่งผลให้จิตใจมีสภาพหด
หู่ เกิดความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย
กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงส่งเสริมให้สังคมตระหนัก ถึงความสำคัญของการ
ประเมินสุขภาพจิตหรือการวัดใจของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนกลายเป็นหนึ่งในหลักการดำเนินชีวิตวิถีใหม่
หรือ new normal โดยสามารถประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่าน www.วัดใจ.com ซึ่งจะมีการประเมินผลพร้อมให้คำแนะนำ
ในการดูแลตนเองที่เหมาะสมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว ตาม
หัวข้อการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่
6 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน โดยเผยแพร่องค์ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมทั้ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน เพื่อสร้างเสริมการสอดส่อง
ดูแล ใส่ใจรับฟังซึ่งกันและกัน ไม่ละเลยผู้มีความเสี่ยงหรือกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ลดความเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายในประชาชนวัยทำงาน ส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีระบบการดูแลสุขภาพจิตบุคลากร ลดภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟใน
การทำงาน ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานสุขภาพจิต เน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและ
โรคทางจิตเวช เฝ้าระวังสุขภาพจิตคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบาง ตลอดจนเด็กวัยเรียน วัยรุ่น รวมถึง
ส่งเสริมให้ประชาชนสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังกันและกัน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญ หาสุขภาพจิตประชาชน
“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพจิตของประชาชนวัยทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และสถานประกอบการเอกชน ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเฝ้าระวังและดูแลปัญหา
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สุขภาพจิตประชาชน การดูแลจิตใจเพื่อลดความเครียดและภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟในการทำงาน ( Burn out) ป้องกัน
ปัญหาข่มเหง กลั่นแกล้งรังแกกัน ( Bully) รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานและให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้องค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิตให้กับบุคลากรเบื้องต้น
2. ส่งเสริมให้องค์กรหรือสถานประกอบการมีองค์ความรู้ด้านการคัดกรอง เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม
3. สร้างความรอบรู้การดูแลสุขภาพจิตในประชาชนวัยทำงาน ลดความเครียด ปัญหาซึมเศร้าและภาวะ
หมดไฟ
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน
“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย วัดใจ
ไปพร้อมกัน”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ประสานงานผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้รับผิดชอบงาน
ทรัพ ยากรบุ คคลของ บริษั ท ออโต้ อัล ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํ ากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่ อแจ้ ง
วัตถุประสงค์และความพร้อมการจัดงานเบื้องต้น
2. เขียนโครงการและขออนุมัติ
3. จัดซื้อจัดจ้างทำ roll up /จัดเตรียมเอกสาร จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
- กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 1 จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแถลงข่ า วงานสั ป ดาห์ สุ ข ภาพจิ ต ร่ ว มกั บ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย การเผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental health
check-in และเครื่อง Biofeedback ให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมประเมินสุขภาพจิต ในสถานประกอบการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2564 ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประกอบด้วย การให้
ความรู้สุขภาพจิตด้วยเกมตอบคำถามและเกมบิงโก รวมทั้งประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental health check-in
และเครื่อง Biofeedback ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
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6. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการที่ 1
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 10 ,000 บาท, โครงการที่ 3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
จำนวน 10,000 บาท, แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤต
สุขภาพจิตของประเทศไทย จำนวน 10 ,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal จำนวน 10,000 บาท รวมเป็น จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน)
งบประมาณที่ ใ ช้ ไ ป 39 ,970 บาท (สามหมื่ น เก้ า พั น เก้ า ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ บาทถ้ ว น) คงเหลื อ 30 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
รายการ
จำนวน
รวม (บาท)
อัตรา (บาท) คน
มื้อ
ชั่วโมง
1
ค่าจัดจ้างทำ roll up
5,350
5,350
(2 เรื่อง)
2
ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
31,030
31,030
(พัดพลาสติก)
3
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
35
34
1
1,190
4
ค่าวิทยากร
600
4
1
2,400
รวม
39,970
7. ประเมินผล
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโครงการฯ อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95
(เป้าหมายร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึง
มากที่สุด)
8. ผลการดำเนินงาน
1) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ใน
วัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนั กงานสาธารณสุขจังหวัดสมุท รปราการ ประกอบด้ วยการ แถลงข่าวงานสั ป ดาห์
สุขภาพจิตประจำปี 2564 และออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental
health check-in และเครื่อง Biofeedback พร้อมให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตโดยทีมพยาบาลและนักจิตวิทยา
จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 51 คน
2) ศู น ย์ สุ ข ภาพ จิ ต ที่ 6 จั ด กิ จ กรรม สั ป ดาห์ สุ ข ภาพ จิ ต ครั้ ง ที่ 2 ในวั น ที่ 22 พ ฤศจิ ก ายน 2564 ณ
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประกอบด้วย การเผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิต และ
การให้ความรูส้ ุขภาพจิต เช่น เทคนิคการจัดการความเครียด, โรคต่างๆทางจิตเวช วิธีการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
รายงานประจำปี 2565 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
70

, การดูแลสุขภาพใจป้องกันภาวะ Burnout ในการทำงาน เป็นต้น โดยมีการสอดแทรกความรู้ผ่านการเล่นเกมต่างๆ เพื่ อสร้าง

ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจำและเข้าใจง่าย ได้แก่ เกมบิงโกสุขภาพจิตและการเล่นเกมตอบคำถาม ต่อ
ด้วยการประเมินสุขภาพจิตผ่าน Mental health check-in และเครื่อง Biofeedback พร้อมทั้งให้คำปรึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา
สุขภาพจิตโดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 33 คน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตครั้งที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผลโครงการ
1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีเครือข่ายความร่วมมือในสถานประกอบการที่เข้มแข็ง โดยได้เริ่มประสานงานเพื่อจัด
กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตในสถานประกอบการต่างๆ มานับตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2564 ซึ่งนับเป็นการ
ขยายผลการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมามีสถานประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตจำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในปีต่อไป เนื่องจากภายหลัง
การจัดกิจกรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็นที่รู้จักของภาคเอกชนมากขึ้นมีการบอกต่อและมีกระแสตอบรับที่ดี
จากการกิจกรรมในแต่ละแห่ง
ปี 2562 และ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้จัดกิจกรรมในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด
ชลบุรีไปแล้วจำนวน 4 แห่ง และตั้งเป้าหมายขยายเครือข่ายสถานประกอบการในปี 2564 เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและครอบคลุม มากขึ้น เนื่ องจากเป็นกิจกรรมที่ มีประโยชน์และช่วยกระตุ้นให้ ประชาชน วัย
ทำงานในสถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นในปี 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงจัดกิจกรรมในสถานประกอบการใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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โดยพบว่าพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันไป และส่วนใหญ่ ไม่เคยมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพจิตอย่างเพียงพอ และส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้บริษัทของตนจัดกิจกรรม
ในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพื่อนพนักงานคนอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะ
นี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสู่สถานประกอบการต่างๆ ต่อไป
2. กิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้ผ่านเกมต่างๆ เช่น เกมบิงโกสุขภาพจิต และเกมตอบคำถาม ช่วยทำให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความสนุกและความรู้จากการเล่นเกมสุขภาพจิตไปพร้อมๆ กัน นอกจากนั้นยังช่วย
ให้จดจำได้ง่ายขึ้ นอีกด้วย ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จะมีการประยุกต์นำเกมต่างๆ มาร่วมกับการให้ความรู้
สุขภาพจิตต่อไป
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบพัด
พลาสติก โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดและการป้องกันภาวะ Burnout ซึ่งพบว่ามี
กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากได้รับทั้งความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสต่อไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จะพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
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การขับเคลื่อนนโยบายตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 6
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2565
1. ชื่อประชุม การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2565
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาทิตนันท์ สมิงนิล
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อชี้ แจงนโยบายการดำเนิ น งานสุขภาพจิต และจิ ตเวชให้ พื้ น ที่ เครือข่ายเข้าใจแนวทางการดำเนิ น งาน
สุขภาพจิตและจิตเวชรวมทั้งการบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
4. ระยะเวลาในการจัดประชุม
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น.ณ ห้องประชุมจรัญ-คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์
อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ชั้น 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
5. งบประมาณ

งบประมาณดำเนิ น งาน รวมทั้ ง สิ้ น 16,934 บาท (หนึ่ ง หมื่ น หกพั น เก้ า ร้ อ ยสามสิ บ สี่ บ าทถ้ ว น)
ประกอบด้วย
งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

1.1) แผนงาน: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิต
ที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโนบาย
(ค่าใช้จ่ายในการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบริกรสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี
New Normal) จำนวน 19,940 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไป
จำนวน 16,934 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 16,934 บาท
คงเหลือ
จำนวน 3,006 บาท
โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
รายการ

ราคา/หน่วย (บาท)

1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง
4.ค่าพาหะนะเดินทาง
6.ค่าที่พัก
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,564
2,240

2,400
3,980
4,750
16,934
16,934
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6. ผลการดำเนินงาน / ภาพกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งออกเป็นในระบบออนไลน์ จำนวน 144 คน ระบบ On Site จำนวน 27
คน และคณะทำงาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิน้ จำนวน 180 คน

7. การประเมินผลการประชุม

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 24 คน มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96.15
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.เรื่องการถ่ายถอดงาน ควรดูบริบทหรือลงมาดูงานจริงในพืน้ ทีด่ ้วย
บางครั้งงานที่ได้รับอาจจะเกินความสามารถหรือไม่ใช่บทบาทโดยตรงของพื้นที่ ควรจะมีพี่เลี้ยง แม่ข่ายเข้า
มาร่วมดูแลด้วย ไม่ใช่ทิ้งไว้ให้รพ.สต.ทำงานเพื่อให้ผ่านๆไปแต่ไม่มีคุณภาพ
2.ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การติดตามดูแลผูป้ ว่ ย การดูแลของทีมพี่เลี้ยง รพช. รพศ
3.ควรมีการเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างปี 2564 กับ ปี 2565
4.ระบบเสียงขณะประชุมออนไลน์บางช่วงหายไป และเสียงค่อนข้างเบา
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แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2565
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
- พื้นที่ 8 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับคืนข้อมูลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตส่งเสริมป้องกันทุกกลุ่มวัย
และงานด้านบริการของงานสุขภาพจิตในปีที่ผ่านมา
- พื้นที่ 8 จังหวัด รับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับเขต
สุขภาพ
- พื้นที่ 8 จังหวัด ได้แผนงานและกิจกรรมงานสุขภาพจิต เพื่อนำขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิต
เวชในพื้นที่
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
- มอบนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับเขตสุขภาพที่ 6
- กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
และงานบริการด้านจิตเวช
- มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2565
- แนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดหัวข้อและประเด็นในการ
ตรวจราชการ
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
- ความร่วมมือของพื้นที่ในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
และจิตเวช เนื่องจากเป็นการประชุมแบบระบบออนไลน์จึงค่อนข้างยาก และพื้นที่บางพื้นที่ต้องประชุมออนไลน์พร้อม
กับทำงานหน้างานไปด้วย จึงไม่สามารถรับฟังแผนงานได้ครบถ้วน
- ระบบ IT ค่อนข้างมีปัญหา เสียงขาดหาย/เสียงเบา จึงทำให้การประชุมเกิดการติดขัดระหว่างประชุม
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
- การจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชในปีงบประมาณหน้า ควรจัดประชุมแบบ On
Site จะทำให้พื้นที่เข้าใจง่ายขึ้น
- งานสุขภาพจจิตและจิตเวช แบ่งออกเป็นงานส่งเสริมป้องกันตามกลุ่มวัย และงานบริการ ดังนั้นควรมีการ
แบ่งกลุ่มในการชี้แจงแผนการดำเนินงานเพื่อให้พื้นที่เข้าใจงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถที่จะเลือกเข้ารับฟังงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้
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กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภายใต้หลักสูตร 3 หมอ
เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายผ่านระบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 6
1.ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภายใต้หลักสูตร 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายผ่านระบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 6
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
3.หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ดีขึ้น
จากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง และดูแลรักษาที่มี
ประสิทธิภาพแต่ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการในการควบคุมโรค มีผลทำให้คนในสังคมที่ร่วมกันต่อสู้
กับภาวะวิกฤต การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้
กำหนดมาตรการในจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมาตรการบางส่วนได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบ
ต่อปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน เช่น ความเครี ยด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า ความพยายามในการฆ่าตัวตาย
ฯลฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว
ได้ จึงต้องมีการดำเนิ น งานด้านสุ ขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนในทุกเขต
สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 ภายใต้ “แนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4)” เพื่ อ
มุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของประชาชนในระยะยาว จึงได้กำหนดนโยบายทางด้านสาธารณสุขผ่านระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ
เพื่อให้เกิดกลไกการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้กับประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและการดูแล
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ครอบคลุมประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย “คนไทยมีหมอประจำตัว
หรือ 3 หมอ” ที่ผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ บ้าน ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดย
ในปี 2565 ให้ประชาชนไทยอย่างน้อย 30 ล้านคนต้องมีหมอประจำตัว
ด้วยเหตุนี้กรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน จึงพัฒนาหลักสูตร
ทีม 3 หมอสำหรับป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เพื่อให้ทีม 3 หมอ สามารถสังเกต เฝ้าระวังผู้ที่มีความ
เสี่ ยงฆ่าตัวตาย พร้อมทั้งให้ การช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดบภายใต้ห ลั กสู ตรพัฒ นาศักยภาพทีม 3 หมอนี้มี
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จุดเน้นสำคัญดังนี้ 1) อสม. หมอประจำบ้าน จะเป็ นด่านหน้าที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่าง
รวดเร็ว ต้องสามารถสังเกตสั ญญาณเตือน เฝ้าระวังและให้ การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 2) รพ.สต. หมอ
สาธารณสุข จะเป็ น ตัวกลางเชื่อมต่อจาก อสม. ในการคัดกรองและประเมินทางด้านสุ ขภาพจิต ตลอดจน
ประสานความช่วยเหลือทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ตามปัจจัยเสี่ยงที่พบ 3) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หมอครอบครัว จะเป็นผู้วินิจฉัยให้การดูแลรักษากลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาฆ่าตัวตาย ที่ครอบคลุมไม่เฉพาะปัญหา
ทางจิตเวช แต่ยังรวมไปถึงปัจจัยทางครอบครัว สังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือที่ครอบคลุมใน
ทุกมิติ พร้อมทั้งสามารถส่งต่อเชื่อมโยงการดูแลเข้ากับแพทย์เฉพาะทางได้
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จึงกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย ภายใต้หลักสูตร 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ผ่านระบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นการ
ติดอาวุธที่สำคัญในการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ตลอดจนลดปัญหาการฆ่าตัวตายให้
น้อยลงในพื้นที่ได้ต่อไป
4.วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่ายสู่การเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 หมอ
สำหรับป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน
4.2 เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้กับทีม 3 หมอในพื้นที่ได้ต่อไป
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร 3 หมอฯ (เกณฑ์ร้อยละ 80)
2 ได้แนวทางการขับเคลื่อนงานของทีม 3 หมอเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน
3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ (เกณฑ์ร้อยละ 80)
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการพื้นที่เป้าหมาย
5.1 ระยะเวลการดำเนินโครงการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถานที่ดำเนินการดังนี้
- สถานที่จั ดการประชุม ห้ องประชุม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- สถานที่ผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (ตามหน่วยงานของพื้นที่)
5.2 พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1 จังหวัดชลบุรี
อำเภอบางละมุง
2 จังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง
3 จังหวัดจันทุบรี
อำเภอมะขาม
4 จังหวัดตราด
อำเภอเขาสมิง
5 จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
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6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอแปลงยาว
7 จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมือง
8 จังหวัดสระแก้ว
อำเภอเขาฉกรรจ์
5.3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จำนวน 2 คน
2 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับอำเภอ
จำนวน 4 คน
3 แพทย์ประจำบ้าน (Family MED) / แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
จำนวน 0 คน
4 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน
จำนวน 5 คน
5 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
จำนวน 19 คน
6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัด รพ.สต.
จำนวน 26 คน
7 คณะทำงานและวิทยากร
จำนวน 21 คน
6. งบประมาณ
งบประมาณดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 9,120 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย
จากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ปีงบประมาณ 2565 กองส่งเสริมเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จำนวน
50,000 บาท เพื่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทีม 3 หมอ ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ราคา/หน่วย (บาท)
1.ค่าอาหารกลางวัน
2,160
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,260
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
5,700
รวม
9,120
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9,120
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
7.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 ประสานงานสถานที่จัดโครงการ
7.3 ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ
7.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร
7.5 จัดโครงการตามวันเวลาที่กำหนด
7.6 สรุปและประเมินผลโครงการ
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8. ผลการดำเนินงานและเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด
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บรรยาย
เรื่อง สถานการณ์ องค์ความรู้ และแนวคิดการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในประเทศไทย
เรื่อง บทบาทและแนวทางการปฏิบัติงานของ 3 หมอในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาการช่วยเหลือระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
เรื่อง แนวทางการบูรณาการงานการติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลเบื้องต้น ผู้พยายามฆ่าตัวตายและ
ครอบครัว
เรื่อง การประสาน Social Support ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกระบบ สธ.
เรื่อง การสังเกตสัญญาณเตือนและแนวทางการช่วยเหลือเมื่อพบความเสี่ยง
เรื่อง ทักษะและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ (ถามเป็น ชมเป็น แนะเป็น)
เรื่อง การค้นหากลุ่มเสี่ยง :การคัดกรองความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8Q และสัญญาณเตือน
เรื่อง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว โรคทางจิตเวช สุรา ยาเสพติด ซึมเศร้า ประวัติฆ่าตัวตาย ฯลฯ
เรื่อง วินิจฉัยและการรักษาโรคที่พบบ่อยที่สัมพันธ์กับปัญหาการฆ่าตัวตาย
เรื่อง การขอคำปรึกษา/Tele Psychiatry และการส่งต่อการบริการเฉพาะทางเพิ่มเติม
9. การประเมินผลโครงการ
9.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ
9.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากขึ้นไป
10.ปัจจัยความสำเร็จ
10.1 การได้รับความร่วมมือในคณะทำงานและวิทยากร
10.2 การได้รับความร่วมมือของพื้นที่ในการประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการ
10.3 การให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในเรื่องที่ยังไม่เคยมีในพื้นที่ใน 3 หมอ
11.ปัญหา/อุปสรรค
11.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้มีอุปสรรคในการลงไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ การ
รวมตัวในการจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
11.2 เนื่ อ งจากเป็ น โครงการออนไลน์ การสนั บ สนุ น สื่ อ ที่ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน เป็ น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทำให้การเข้าถึงมีอุปสรรค
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผล
12.1 การเตรียมเอกสารและคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
12.2 สื่อความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ในทีม 3 หมอ
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แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภายใต้หลักสูตร 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 6
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
ความคาดหวังในการประชุมในครั้งนี้ คือ การเข้าร่วมโครงการ ฯ ด้วยทีม 3 หมอในพื้นที่ ร่วมประชุม
ครบทุก 3 หมอ ทั้ง 8 จังหวัด 8 อำเภอ นำร่องในเขตสุขภาพที่ 6
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ การเข้าร่วมโครงการเกิดคาดจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละจังหวัด และบางพื้นที่
เข้าร่วมโครงการเป็นหน่วยงาน
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
ความแตกต่าง การเข้าร่วมโครงการไม่คิดว่ากลุ่มเป้าหมายจะให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเกิน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
การสนับสนุนสื่อคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
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กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ
ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ชื่อการประชุม : เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ภายใต้ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.ผู้รับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์ วีระวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ นิลเต่า
นักวิชาการสาธารณสุข
3.หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้การจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแล
สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึง
ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ภายใต้ระบบสุขภาพ
ปฐมภู มิ ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุ ข ภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวัคซีนใจในพื้นที่ด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาแนวทาง
การดำเนิ นงานและสนั บสนุ นติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ ตลอดจนการหาพื้นที่โดดเด่นในการทำงาน
สุขภาพจิตและนวัตกรรมในการส่งเสริม ดูแล ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ทั้ง 8 จังหวัด
จากนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ
โดยมุ่งเน้น พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยเพื่อให้เกิดการพัฒ นาที่ครอบคลุมทั้งทางด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและสังคม กรมสุขภาพจิตจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่เน้นมิติส่งเสริม
สุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่ อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และนำไปสู่เป้าหมาย
สุดท้ายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในด้านความมั่นคงที่มุ่งเน้นให้สังคมมีความ
ปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศตลอดจนมีชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
จึงเห็นควรจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ภายใต้ระบบสุขภาพ
ปฐมภู มิ ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุ ข ภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2565 พัฒ นาแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ และการ
เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุข
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสขภาพ
4.2 เพื่อเยี่ยมเสริมพลังกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต
4.3 เพื่อค้นหาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่โดดเด่ในพื้นที่
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5. ระยะเวลาในการจัดประชุม
5.1 ระยะเวลาและพื้นที่เข้าร่วมการประชุม
ที่
จังหวัด
วันจัดกิจกรรม
1
สระแก้ว
15 มิถุนายน 2565

สถานที่จัดประชุม
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
2
ชลบุรี
16 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลพานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3
ปราจีนบุรี
21 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
4
จันทบุรี
22 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลมะขาม
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
5 ฉะเชิงเทรา
27 มิถุนายน 2565
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 สมุทรปราการ
12 กรกฎาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
7
ระยอง
20 กรกฎาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
8
ตราด
25 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลเขาสมิง
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
5.2 มี กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้าร่ ว มประชุ มจำนวนทั้ งหมด 8 จั งหวัด กลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ รับ ผิ ด ชอบงาน
สุขภาพจิตระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่
จังหวัดชลบุรี
อำเภอพานทอง
คณะทำงาน 7 คน / ผู้เข้าร่วม 22 คน
จังหวัดระยอง
อำเภอวังจันทร์
คณะทำงาน 8 คน / ผู้เข้าร่วม 32 คน
จังหวัดจันทบุรี
อำเภอมะขาม
คณะทำงาน 6 คน / ผู้เข้าร่วม 20 คน
จังหวัดตราด
อำเภอเขาสมิง
คณะทำงาน 4 คน / ผู้เข้าร่วม 26 คน
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง
คณะทำงาน 12 คน / ผู้เข้าร่วม 15 คน
จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
คณะทำงาน 7 คน / ผู้เข้าร่วม 30 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
คณะทำงาน 8 คน / ผู้เข้าร่วม 27 คน
จังหวัดสระแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น
คณะทำงาน 4 คน / ผู้เข้าร่วม 18 คน
รวมทั้งหมด คณะทำงาน 56 คน / ผู้เข้าร่วม 190 คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
246 คน
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6. งบประมาณ
งบประมาณดำเนิ น งาน รวมทั้ ง สิ้ น 81,825 บาท (แปดหมื่ น หนึ่ ง พั น แปดร้ อ ยยี่ สิ บ ห้ า บาทถ้ ว น)
ประกอบด้วย งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
1.1) แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ
จำนวน 68,460 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 61,880 บาท คงเหลือ จำนวน 6,580 บาท
1.2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรมหลัก 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในวัยทำงาน ค่าใช้จ่ายในการสริมสร้างความรอบรู้และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน
จำนวน 23,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 19,945 บาท คงเหลือ 3,055 บาท
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 81,825 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
คงเหลือ 9,635 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
รายการ

ราคา/หน่วย (บาท)

1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าที่พัก
4.ค่าเดินทาง (8 จังหวัด)
5.ค่าเบี้ยเลี้ยง (8 จังหวัด)
6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทาง
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
7.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 ประสานงานสถานที่จัดประชุม
7.3 ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
7.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร
7.5 จัดประชุมตามวันเวลาที่กำหนด
7.6 สรุปและประเมินผลประชุม

29,040
16,940
15,260
6,530
6,000
8,055
81,825
81,825
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8.ผลการดำเนินงานและเนื้อหาการประชุม ดังนี้
8.1 ทิศทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
8.2 ผลการดำเนินงานภาพรวมการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย วัคซีนใจในชุมชน
8.3 ความก้าวหน้าและข้อค้นพบจากการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและวัคซีนใจในชุมชน เพื่อ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย
8.4 นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วย 5 ประเด็น
1. ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัย
2. การบูรณาการงานสุขภาพจิตกับ พขอ. และการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
3. การค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตโดย MHCI และการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4. ปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
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8.5 ผลการดำเนินงานการประชุม
รายงานรู ป เล่ ม การถอดบทเรี ย นการดำเนิ น งานในพื้ น ที่ เขตสุ ข ภาพที่ 6 ทั้ ง 8 จั ง หวั ด
ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านชื่อเรื่อง เล่าพลังชุมชน “ร่วมสร้างพลังใจ สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6 ยั่งยืน ”
ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง 3 หน่วยบริการ ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ (ตามรูปเล่ม
รายงานที่แนบมาพร้อมนี้)
9. การประเมินผลการประชุม
9.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการประชุมตามวาระ
9.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการประชุมระดับมากขึ้นไป
10.ปัจจัยความสำเร็จ
10.1 การได้รับความร่วมมือในคณะทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
10.2 การได้รับความร่วมมือของพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
10.3 เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 6 มีความเข้มแข็งในการดำเนิงาน
11.ปัญหา/อุปสรรค
11.1 เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด ทำให้ มี อุ ป สรรคในการลงไปจั ด กิ จ กรรมในพื้ น ที่
การรวมตัวในการจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
11.2 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่ตั้งไว้ในแต่
ละพื้นที่
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงาน / ประเมินผล
12.1 การเตรียมเอกสารและผลงานของพื้นที่
12.2 สื่อความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่

แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 6
1. สิ่งที่คาดหวังไว้ คืออะไร
ความคาดหวังในการประชุมในครั้งนี้ คือ การเห็นผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในรูปแบบ การส่งเสริม
การป้องกัน การฟื้นฟูและการรักษา เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์
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2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร
สิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คือ พื้นที่มีการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช ในบริบทของตนเอง ตลอดจนมี
นวัตกรรมที่โดดเด่นต่างกันไปของแต่ละพื้นที่
3. สิ่งที่แตกต่างไปจากที่คาดหวังคืออะไร ทำไมจึงแตกต่าง
ความแตกต่าง พื้นที่มีนวัตกรรมและการดำเนินงานสุขภาพจิตที่โดดเด่นตามประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของตนเอง และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้
4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
การนำนวัตกรรมของพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 6
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กิจกรรมที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
2. หลักการและเหตุผล
จากการดำเนินการตามตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามกรอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และตามแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ในแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมสุขภาพจิตได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต โดยยึดเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
หนึ่ ง ในแนวทางหลั ก ที่ ส ำคั ญ ในการพั ฒ นางานสุ ข ภาพจิ ต มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และยาวนาน ผ่ า น
กระบวนการจัดทำและบริหารแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุข นั้น
ปั จจุ บั น การบริ ห ารราชการเปลี่ ย นเข้าสู่ ยุค 4.0 ที่มุ่งเน้น การพัฒ นาภาครัฐให้ เป็นระบบดิจิทั ล
สร้ า งนวั ต กรรม ด้ ว ยการสานพลั งจากทุ ก ภาคส่ ว น จึ งทำให้ เกณฑ์ PMQA ได้ รั บ การปรั บ ปรุ งการ
ดำเนินงานให้ ก้าวเข้าสู่ยุ คใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการดูแลและให้บริการประชาชนใน
ยุค 4.0 และในการดำเนิ น การตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐระดับพื้ นฐาน
สำหรับหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต (Public Sector Management Quality Assessment –
For Department of Mental Health – Fundamental Level : PMQA-M-F) เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ที่พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิด แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการตรวจ
รับ รองคุณ ภาพ ตาม "เกณฑ์ คุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ระดับพื้ นฐาน ฉบับที่ 2" (Certified
Fundamental Level) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผสมผสานกับแนวคิดของเกณฑ์รางวัล PMQA โดยมีการ
ปรั บ ปรุ งเนื้ อหา/ข้ อ ความบางส่ ว นในประเด็ น การพิ จารณาการดำเนิ น งานของเกณฑ์ ฯ ดั งกล่ าว ให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทการดำเนิ น งานของกรมสุ ข ภาพจิต ภายใต้ "ประเด็ น การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
จากตั ว ชี้ วั ด คำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานในสั งกั ด ของกรมสุ ข ภาพจิ ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การ
เป็ น องค์กรแห่ งความสุ ข (Happy Organization) กำหนดให้ ห น่ว ยงานมีผ ลการประเมินความสุ ขของ
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คนทำงานเพื่อนำไปส่งเสริมสร้างความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่ งผลให้ บุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” ซึ่งสอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพการ
บริห ารจั ดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุท ธศาสตร์ (Strategic Planning: SP) เน้ น
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน การนำไปปฏิบัติการปรับเปลี่ ยนเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไปตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า ผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบั ติการ และหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อให้ห น่วยงานภาครัฐ มีนโยบายและระบบ
บริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีค วามคล่องตัว
และมุ่งเน้ น ผลสั มฤทธิ์ มีการสร้างวัฒ นาธรรมการทำงานที่ดี ก่อเกิดความร่ว มมือ มีระบบการพั ฒ นา
บุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้าง
ความรอบรู้ และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม ปฏิบัติ งานโดยเน้นให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เห็นควรให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และจัดทำ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งาน ปี งบประมาณ 2565 เพื่ อ ให้ การดำเนิ น งานเป็ น ไปตามตั ว ชี้ วัด และ
เป้าหมายของคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อันส่งผลไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้เป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจการบริหารองค์กรตามหลัก PMQA - MF
3.2 เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการสื่อสารสามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและร่วมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
4. ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายโครงการ
- ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564
ณ แสงเทียนบีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จำนวน 19 คน วิทยากร จำนวน 1 คน
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5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบบริการสุขภาพจิต จำนวนทั้งสิ้น 123,904 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)
6. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด
- OKRs กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล
โดย วิทยากร นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
กลุ่มที่ 1 โดย วิทยากร นางสาวจริยา สอนภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มที่ 2 โดย วิทยากร นางภัทศา ยิ้มปั่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- บรรยาย เรื่อง สื่อสารดี รู้งาน ประสานใจ
โดย ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง ใช้ชีวิตให้สุข สนุกกับงานที่ใช่ Work-Life Balance
กลุ่มที่ 1 โดย ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่ 2 โดย นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- บรรยาย เรื่อง การสร้างความเป็นหนึ่งในการบริการแบบ New Normal
กลุ่มที่ 1 โดย ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่ 2 โดย นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง ถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู้จากกิจกรรม
กลุ่มที่ 1 โดย ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่ 2 โดย นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง การบริหารหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มที่ 1 โดย ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่ 2 โดย วิทยากร นางภัทศา ยิ้มปั่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- บรรยายสรุปบทเรียน ความรู้ที่ได้รับและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
โดย ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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7. การประเมินผล
1. การสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
8. ผลการดำเนินงาน
บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้หน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่องค์กรคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก PMQA – MF และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น และมี ค วามพร้ อ มในการดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
- ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100

รายงานประจำปี 2565 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
94

ผลงานโดดเด่น (Success Story หรือ Bright Spot)
จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง ความสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ที่ 6
ประเด็น Success Story และ Bright Spot (กระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน
ตามแนวทาง “องค์กรแห่ง ความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ”)
กิจกรรม Morning Talk
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตามที่ กรมสุขภาพจิต มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย ๙ มิติ
คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี
โดยผลการประเมิ น ดั ช นี ค วามสุ ข ของคนทำงาน (Happinometer) สุ ข ภาพองค์ ก ร (Happy Public
Organization Index : HPI) และความผู ก พั น ของบุ คลากรต่ อองค์ กร (Engagement) มาใช้ ในการพั ฒ นา
องค์กร การบริหารงานการดำเนิน การต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงานซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการทำงานให้ บ รรลุ เป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุ ข “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับที่ 2 กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับที่ 3 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน และ
รายงานผลดำเนินการ รอบ 5 เดือน
ระดับที่ 4 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน และ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 11 เดือน และประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เข้าตอบแบบสำรวจ Happinometer
และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปี 2565
ระดับที่ 5 เสนอผลงานโดดเด่น 1 เรื่อง พร้อมประเมินเกณฑ์การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพและเป็นต้นแบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนิ นงานการสร้างองค์ กรแห่ งความสุ ข จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การ
เสริมสร้างความสุขของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565
2. วิเคราะห์ ข้อมูลความสุขของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ดัชนีความสุข
(Happinometer) สุขภาพองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) และวิเคราะห์ความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร (Engagement) ประจำปีงบประมาณ 2565
3. ดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุข และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พิจารณาให้
คำปรึกษา แนะนำ หรือสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
4. จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
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ผลการวิเคราะห์เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (Engagement)
จากผลการประเมิน ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานอย่างตรงประเด็น พบว่า ปัญหาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.47 ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากยังขาด
วิธีแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งภายในองค์ก ร จากผลการSWOT วิเคราะห์องค์กร พบว่า ขาดการสื่อสารที่
ครอบคลุม คณะทำงานองค์กรแห่งความสุขของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดหากิจกรรมทั้งนี้ได้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้
กำหนดกิจ กรรมเพื่อแก้ไขปั ญ หาเกี่ยวกับวัฒ นธรรมองค์กร โดยได้ดำเนินกิจกรรม Morning
Talk ทุกเช้าวันพุธของสัปดาห์ ในเวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
2565 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เดือนมกราคม – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม Morning Talk
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
- เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
- เพื่อให้มีการสื่อสารที่เป็นกันเองของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้ง
องค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ทุกคน
วิธีการประเมินผล
- วัดผลการประเมินจากการตอบแบบสำรวจความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ยที่สูง
กว่ารอบปีที่ผ่านมา
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1.
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินความผูกพันที่มี
ต่อองค์กร ผลการประเมิน Happinometer ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2.
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกันจัดทำแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน กล้าแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมงาน
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ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต
59/168 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา-คีรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
E-Mail : mhcsix@gmail.com
โทรศัพท์ 038 199 657 / โทรสาร 038 199 656
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