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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
1. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
2. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบ ัน สังคมไทยต้องเผชิญกับ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งเกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 ปี ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนวัยทำงาน เนื่องจากแรงงานในหลายภาคส่วนถูกเลิกจ้าง เนื่องจากบริษัท โรงงาน
สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ นอกจากนั้น บุคลากรสาธารณสุขต่างมีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้น ต้องปรับตัวเข้ากับวิกฤติการแพร่ของโรคระบาดดังกล่าว ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนก่อให้เกิด
ความเครียดสะสม รวมทั้งปัญหาความเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burn out) ในการทำงานของวัยแรงงาน ซึ่งหลาย
หน่วยงานได้ให้ความสนใจต่อการดูแลจิตใจของพนักงาน บุคลากรในหน่วยงานของตนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาด
องค์ความรู้ในการประเมินและดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ปัญหาบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทวีความรุนแรงมากขึ้นในสถานที่ทำงาน เช่น การกลั่นแกล้ง ให้ร้ายผู้อื่น (Bully) ในที่ทำงานและทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนความเครียดสะสม ส่งผลให้จิตใจมีสภาพหดหู่ เกิด ความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย
กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของ
การประเมินสุขภาพจิตหรือการวัดใจของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนกลายเป็นหนึ่งในหลักการดำเนิน
ชีวิตวิถีใหม่ หรือ new normal โดยสามารถประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่าน www.วัดใจ.com ซึ่งจะมีการ
ประเมินผลพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองที่เหมาะสมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว ตามหัวข้อการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 “สุขภาพจิต
ไทย วัดใจไปพร้อมกัน” ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดกรองและเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพจิตประชาชน โดยเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
ในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการคัด
กรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน เพื่อสร้างเสริมการสอดส่องดูแล ใส่ใจรับฟังซึ่งกันและกัน ไม่
ละเลยผู้มีความเสี่ยงหรือกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชาชนวัย
ทำงาน ส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีระบบการดูแลสุขภาพจิตบุคลากร ลดภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟในการทำงาน
ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานสุขภาพจิต เน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรค
ทางจิตเวช เฝ้าระวังสุขภาพจิตคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบาง ตลอดจนเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังกันและกัน
ศูน ย์ส ุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จ ัดทำโครงการส่งเสริมการคัด กรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิ ต
ประชาชน “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพจิตของประชาชนวัยทำงานทั้งใน
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หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชน ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการ
เฝ้าระวังและดูแลปัญหาสุขภาพจิตประชาชน การดูแลจิตใจเพื่อลดความเครียดและภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟใน
การทำงาน (Burn out) ป้องกันปัญหาข่มเหง กลั่นแกล้งรังแกกัน (Bully) รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจในการ
ทำงานและให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตกับผู้เข้าร่วมโครงการ
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
วัดใจไปพร้อมกัน”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ประสานงานผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบงานสุ ข ภาพจิ ต ในสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และ
ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลของ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และความพร้อมการจัดงานเบื้องต้น
2. เขียนโครงการและขออนุมัติ
3. จัดซื้อจัดจ้างทำ roll up /จัดเตรียมเอกสาร จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
- กิจกรรมครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวงานสัปดาห์สุขภาพจิต ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย การเผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิตด้วย
Mental health check-in และเครื่อง Biofeedback ให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
- กิ จ กรรมครั ้ ง ที ่ 2 จั ด กิ จ กรรมประเมิ น สุ ข ภาพจิ ต ในสถานประกอบการ ในวั น ที ่ 22
พฤศจิกายน 2564 ณ บริษัท ออโต้อัล ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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ประกอบด้วย การให้ความรู้สุขภาพจิต ด้วยเกมตอบคำถามและเกมบิงโก รวมทั้งประเมินสุขภาพจิต
ด้วย Mental health check-in และเครื่อง Biofeedback ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
6. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรมหลักที่ 1.3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณที่ใช้ ไป 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ บาทถ้ว น) คงเหลือ 30 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
จำนวน
รวม (บาท)
รายการ
1

ค่าจัดจ้างทำ roll up
(2 เรื่อง)

2

ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
(พัดพลาสติก)

3
4

อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร

อัตรา (บาท)
5,350

คน
-

มื้อ
-

ชั่วโมง
-

5,350

31,030

-

-

-

31,030

35
600

34
4

1
-

1
รวม

1,190
2,400
39,970

7. ประเมินผล
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
95 (เป้าหมายร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด)
8. ผลการดำเนินงาน
1) ศู น ย์ ส ุ ข ภาพจิ ตที ่ 6 จั ด กิ จ กรรมสั ปดาห์ส ุข ภาพจิต ครั ้ง ที่ 1 ร่ ว มกั บ สำนัก งานสาธารณสุ ข จั งหวัด
สมุทรปราการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยการ
แถลงข่าวงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2564 และออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิต การ
ประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental health check-in และเครื่อง Biofeedback พร้อมให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงที่มี
ปัญหาสุขภาพจิ ตโดยที ม พยาบาลและนั กจิต วิ ทยาจากโรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปถั มภ์ กลุ่มเป้ า หมาย
ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และหน่วยงานท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น 51 คน
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2) ศู น ย์ ส ุ ข ภาพจิ ต ที ่ 6 จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ส ุ ข ภาพจิ ต ครั ้ ง ที ่ 2 ในวั น ที ่ 22 พฤศจิ ก ายน 2564 ณ
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประกอบด้วย การเผยแพร่สื่อความรู้
สุขภาพจิต และการให้ความรู้สุขภาพจิต เช่น เทคนิคการจัดการความเครียด , โรคต่างๆทางจิตเวช วิธีการดูแลและ
เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต, การดูแลสุขภาพใจป้องกัน ภาวะ Burnout ในการทำงาน เป็นต้น โดยมีการสอดแทรก
ความรู้ผ่านการเล่นเกมต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจำและเข้าใจง่าย ได้แก่
เกมบิงโกสุขภาพจิตและการเล่นเกมตอบคำถาม ต่อด้วยการประเมินสุขภาพจิตผ่าน Mental health check-in และ
เครื่อง Biofeedback พร้อมทั้งให้คำปรึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่ว ม
กิจกรรม 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 ซึง่ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในปีต่อไป เนื่องจากภายหลัง
การจัดกิจกรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็นที่รู้จักของภาคเอกชนมากขึ้นมีการบอกต่ อและมีกระแสตอบรับที่ดี
จากการกิจกรรมในแต่ละแห่ง
ปี 2562 และ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้จัดกิจกรรมในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด
ชลบุรีไปแล้วจำนวน 4 แห่ง และตั้งเป้าหมายขยายเครือข่ายสถานประกอบการในปี 2564 เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยกระตุ้นให้ ประชาชนวัย
ทำงานในสถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นในปี 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงจัดกิจกรรมในสถานประกอบการใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โดยพบว่าพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันไป และส่วนใหญ่ไม่เคยมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพจิตอย่างเพียงพอ และส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้บริษัทของตนจัดกิจกรรม
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ในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพื่อนพนักงานคนอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะ
นี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสู่สถานประกอบการต่างๆ ต่อไป
2. กิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้ผ่านเกมต่างๆ เช่น เกมบิงโกสุขภาพจิต และเกมตอบคำถาม ช่วยทำให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความสนุกและความรู้จากการเล่นเกมสุขภาพจิตไปพร้อมๆ กัน นอกจากนั้นยังช่วย
ให้จดจำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จะมีการประยุกต์นำเกมต่างๆ มาร่วมกับการให้ความรู้
สุขภาพจิตต่อไป
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบพัด
พลาสติก โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดและการป้องกันภาวะ Burnout ซึ่งพบว่ามี
กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากได้รับทั้งความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสต่อไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จะพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
ลงชื่อ...................................ผู้สรุปโครงการ
(นางจิตรลดา ทิมาบุตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ส่วนนีส้ ำหรับผู้อำนวยการ
ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
О ผ่าน
О ไม่ผา่ น
กรณีไม่ผา่ นการประเมิน มีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………..………………ผูป้ ระเมิน
(…………………….…………………………)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
วันที่………./………../…..……
................................................................................................................................................................................................................
ส่วนนีส้ ำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ
รับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(.....................................................)
วันที่………./………../…..……

