รายงานผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
ประจาปี 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ก

คานา
ศูน ย์ สุข ภาพจิ ตที่ 6 เป็ นหน่ ว ยงานในภู มิภาค ภายใต้ สั งกั ด กรมสุข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
มีหน้ าที่ศึ กษา/วิเ คราะห์/ วิจัย และพัฒ นาองค์ค วามรู้ด้ านการส่ งเสริ มสุข ภาพจิต และป้อ งกัน ปัญ หาสุ ขภาพจิ ต
ในพื้นที่ รับผิด ชอบ พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายในเขตพื้นที่รั บผิดชอบโดยการถ่า ยทอดองค์ค วามรู้แ ละเทคโนโลยี
ด้านสุ ขภาพจิต เฝ้ าระวัง และวางแผนส่ งเสริมป้อ งกั นและแก้ ไขปั ญ หาสุข ภาพจิ ตในเขตพื้ นที่ รับ ผิด ชอบด้ว ย
ข้อมู ล สารสนเทศด้ านสุ ขภาพจิตที่ มีคุ ณภาพ นิเทศและติ ดตามผลการปฏิ บัติ งานสุข ภาพจิต ของเครื อข่ ายใน
เขตพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบ โดยมีพื้น ที่ รั บผิ ด ชอบจ านวน 8 จั งหวั ด ประกอบด้ ว ย จั งหวั ดสมุ ท รปราการ ชลบุ รี
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ในปี งบประมาณ 2563 กลุ่ มงานวิ ชาการ ศู นย์ สุ ขภาพจิ ตที่ 6 ได้ ด าเนิ นงานส่ งเสริ มและป้ องกั นปั ญหา
สุขภาพจิตทุกกลุ่ มวั ย มี ก ารถ่ ายทอดองค์ ความรู้ โดยการจั ดอบรม ประชุ ม สัมมนา และการพั ฒ นาเครือ ข่า ย
ระบบบริ ก า รสุ ข ภา พจิ ต และจิ ต เวชใน พื้ น ที่ เขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 6 เพื่ อให้ ป ระชาชนใน พื้ น ที่ มีค วามรู้
ด้ าน สุ ข ภาพจิ ต ที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และมี ค วามเข้ า ใจต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามเป้าประสงค์และนโยบายของกรมสุขภาพจิต และได้รวบรวมผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
และหวั ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ละใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการพั ฒ นาการด าเนิ น งาน
ในปี 2564 ต่อไป

กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
กันยายน 2563
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กรมสุขภาพจิต
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)
แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ผังโครงสร้างบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1
: ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลักที่ 1.3
: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4
: พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน
เรื่อง “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.1
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย
TEDA4I และเครื่องมือมาตรฐานอื่น เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.2
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
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ประกอบด้วย
4.โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดาเนินงานส่งเสริม ป้องกัน
และดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น โดยใช้ Application HERO ในอาเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6

31า)
(เลขหน้

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.2
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ในระยะฟื้นฟูจิตใจ
(เลขหน้34า)
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 (ใช้งบบูรณาการกับกิจกรรมหลักที่ 1.4 ดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูจิตใจ ฯ)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.2
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและ
(เลขหน้37า)
ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง
7.โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแก่ผสู้ ูงอายุในชุมชน
(เลขหน้42
า)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.4
: ดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
8. โครงการอบรมความรู้เรื่องวัคซีนใจและภูมิคุ้มกันทางจิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรี (เลขหน้46า)
9. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยอง
(เลขหน้48
า)
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี
(เลขหน้51า)
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในพื้นที่นาร่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(เลขหน้53า)
ปีงบประมาณ 2563
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในพืน้ ที่ต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรี
(เลขหน้55า)
ปีงบประมาณ 2563
13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
(เลขหน้58
า)
14. โครงการสัมมนาสรุปผลถอดบทเรียนการดาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
(เลขหน้61า)
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ
: ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก
: พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขแก่ประชาชนในพื้นที่นาร่อง
(เลขหน้า) 63
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
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วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 12
1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 100
2. ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขนึ้ ไป
3. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
4. ร้อยละ 85 ของคนไทยมีสุขภาพจิตดี
5. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีค่าเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่า 67

จุดยืนทางยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
1. เป็นผู้พัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นผู้นาในระดับอาเซียน
โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรูง้ านสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนา
งานสุขภาพจิต

พันธกิจกรมสุขภาพจิต
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกาหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
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ค่านิยมกรมสุขภาพจิต
“M E N T A L”
M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
หมายถึง การท างานโดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ การปฏิ บัติงาน
ด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
N - Network สัมพันธ์เครือข่าย
หมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับเครือข่าย
ด้ ว ยจิ ต ใจที่ เปิ ด กว้ า ง เรี ย นรู้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ และ
มีความสุข
T - Teamwork ทางานเป็นทีม
หมายถึง การทางานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจและกาย
บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัยและการมีส่วนร่วม
A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้
หมายถึ ง การปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต โปร่งใสตรวจสอบได้ แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน
L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2563
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แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.plan.dmh.go.th/forums/
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แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจทิ ัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจหน่วยงาน
 ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
 เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ค่านิยมหน่วยงาน
 MENTAL HEALTH 6
M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
N : Network สัมพันธ์เครือข่าย
T : Teamwork ทางานเป็นทีม
A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
H : Happy การทางานอย่างมีความสุข
E : Easy การทางานยากๆให้เป็นเรื่องง่าย
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2563
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ค่านิยมหน่วยงาน (ต่อ)
A : Accombination การทางานร่วมกับผู้อื่น
L : Limber การทางานด้วยความยืดหยุ่น
T : Thoughtful การทางานด้วยความรอบคอบ
H : Honest การทางานด้วยความซื่อสัตย์
6 : ทิศทั้ง 6 ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
ทิศที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดารัส พระราชดาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE
ทิศที่ 2 บูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย โดยใช้ข้อคิด “Health is life : Mental Health is happy life”
ทิศที่ 3 พัฒนาคนรุ่นใหม่ในเขตสุขภาพที่ 6 ให้เป็นคนคิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข (Creation, Positive, Response to Society: CPR)
ทิศที่ 4 พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและมาตรฐานสูงตามแนวทาง Service Plan ด้วยหลักการ EMS (Environment, Modernization,
Service)
ทิศที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีศักยภาพสูงแบบ Multitasking
ทิศที่ 6 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2563

6

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
(1) Strengths (จุดแข็ง)

1.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริม ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
2.มีสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตที่หลากหลายทั้งที่ได้รับการสนับสนุนและผลิตพัฒนาขึ้น
เอง
3.มีการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในหลายช่องทาง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4.มีการพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ระดับ รพ.สต., รพช.
5.มีการดาเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของ
ศูนย์สุขภาพจิต
6.มีระบบบริหารคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PMQA)
7.มีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
8.มีโปรแกรมด้านการบริหารที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
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(2) Weaknesses (จุดอ่อน)

1.บุคลากรมีวยั วุฒิ คุณวุฒิน้อย ประสบการณ์น้อย กระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
เครือข่ายต่อบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต
2.บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายผลการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับประเทศ
อื่นๆ
3.บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการจัดทาเอกสารอิเลคโทรนิกส์เพื่อนาเสนอด้าน
วิชาการในรูปแบบที่น่าสนใจ
4.บุคลากรมีการโยกย้าย ลาออก เปลี่ยนงาน ทาให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน
ต้องพัฒนาบุคลากรใหม่ และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
5.มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ยังไม่ได้เข้าระบบหรือผ่าน วช. การนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
6.ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต
ไม่ครอบคลุม ไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ และไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหา
ด้านสุขภาพจิตหรือเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารได้
7.งบประมาณดาเนินการปกติได้รับจัดสรรน้อย กระทบต่อการพัฒนาองค์กรในทุก
ด้าน
8.อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถรองรับการ
ใช้งานที่ซับซ้อนและทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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(3) Opportunities (โอกาส)

1.กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในสถาน
บริการสาธารณสุข
2.วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิตเน้นพัฒนาระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชน
สุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่มีความสุข
3.นโยบายกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตมีเกณฑ์มาตรฐานในงาน
ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตสู่มาตรฐานการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เอื้อต่อการส่งผ่านองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
5.มี พชอ.เป็นช่องทางในการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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(4) Threats (อุปสรรค)

1.บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข มีการเปลี่ยนงานบ่อย
โดยเฉพาะบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มักไม่ก้าวหน้าใน
สายงานของตน ทาให้มีบุคลากรใหม่ที่ยังไม่ชานาญผลัดเปลี่ยนเข้ามาทางานตลอด
การทางานไม่ต่อเนื่อง
2.ประชาชนมีความรอบรู้ความตระหนักและพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการ
ดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนใกล้ชิด
3.เทคโนโลยีสอื่ สาร Facebook , Line , IG , Twitter ได้รับความนิยมมาก
ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วยากแก่การควบคุม กระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ประกอบกับสื่อต่างๆ เผยแพร่สิ่ง
กระตุ้น/ยั่วยุในทางที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดปัญหาสังคม เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมไม่เหมาะสม
4.ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลด้านส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการนามาใช้ประโยชน์และเป็นสารสนเทศเสนอ
ผู้บริหารได้
5.ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนมีความเครียดและเจ็บป่วย
ด้านสุขภาพจิตมากขึ้น ส่งผลให้ศูนย์สุขภาพจิตต้องเร่งรัดขับเคลื่อนงานเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพจิตดี
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การกาหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน
(5) SO กลยุทธ์เชิงรุก

(3) ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ 1. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับอาเภอมีการ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต (S1S2S3O2O3O4O5) จัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการ
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดาเนินงาน ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน (S4T1T4)
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
2. หน่วยงานมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
(S1S2S3S4O1O2O3O4O5)
(S1S2S3S5S6S7S8T2T3T4T5)
3. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง 3. ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมี
ประสงค์ (S1S2S3O2O4)
คุณภาพ (S7T3)
4. ศูนย์สขุ ภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา 4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข (S5S6S8T3T5)
สุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี
(S1S2S3O2O4)
ดิจิทัล (S3S5S8T2T3T4)
(2) WO กลยุทธ์พลิกฟื้น
(4) WT กลยุทธ์ตัดทอน
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
1. ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ (W7T5)
สุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (W1W2W3W4W5W6O3O4)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ (W6W8O2O3O4)

8
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แผนที่ยุทธศาสตร์ศนู ย์สุขภาพจิตที่ 6
วิสัยทัศน์กรมฯ
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
ค่านิยมกรมฯ
MENTAL
พันธกิจกรมฯ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(1) วิสัยทัศน์
(ศูนย์สุขภาพจิตที่. 6 )

กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสขุ ภาพจิตดี มีความสุข
1. เป็นผู้ชี้นาทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
Mind (Service Mind / Public Mind)

3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต

Advocacy

Advocacy

Efficiency-Effectiveness-Equity

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย
สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
1.ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิต
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
Network

Teamwork

Accountability

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ

3. สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช

Learning (Personal/Team/Organization)

3. พัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิต
เพื่อกาหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข
1.ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

2.สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์

3.พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

เป้าประสงค์ 4 มิติ

1.ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต

(3) ประสิทธิผล

ป้องกันและควบคุมปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต

4. ประชาชนมีความรอบรู้สขุ ภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตทีพ่ ึงประสงค์

7. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(4) คุณภาพ

2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

5. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

8. หน่วยงานมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

6. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

9. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6.)

(5) ประสิทธิภาพ

3. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับอาเภอมีการ
จัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน

สรุปรายงานผลการดาเนิ
นงานประจหาปีารการเงิ
2563 ศูนนการคลั
ย์สขุ ภาพจิ
6 ประจ
10.ระบบบริ
ง มีตปที่ระสิ
ทธิภาปีาพงบประมาณ 2563
11.ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความ

(6) พัฒนาองค์กร

โปร่งใสมีคุณภาพ
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.mhc06.org/

12. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ประชาชนทุกช่วง
ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตได้รับการ
ป้องกันและควบคุม ส่งเสริมสุขภาพจิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสุขภาพจิตของ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประชาชนตลอดช่วง ปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต

√

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(6)
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563
(ผลงาน) (ผลงาน)

ปี
2564

(8)
ผู้รับผิดชอบ
ปี
(หน่
วยดาเนินการ)
2565

1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ ร้อยละ 30
30
30
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
(61.29) (48.51) (38.53)
แล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จน
มีพัฒนาการสมวัย

33

35

1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง
(BA+LBW+แม่วัยรุ่น) ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการ
สมวัย

ร้อยละ

83

85

1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดี
ขึน้

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

70
70
80
(98.34) (98.22) (99.03)

80

90

(97.6)

(99.41)

1.4 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทาง ร้อยละ 70
85
สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนา
(91.84) (97.03)
และดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ประชาชนทุกช่วง
ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตได้รับการ
ป้องกันและควบคุม ส่งเสริมสุขภาพจิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสุขภาพจิตของ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประชาชนตลอดช่วง ปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต (ต่อ)

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563
(ผลงาน) (ผลงาน)

ปี
2564

ปี
2565

1.5 ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
ระดับสติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น

ร้อยละ

-

85
90
(97.03) (96.47)

90

90

1.6 ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

ร้อยละ

-

90
(99.41)

70
(N/A)

96

-

1.7 ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น

ร้อยละ

-

-

70
(70)

80

95

1.8 ร้อยละของประชาชนวัยทางานมี
ความสุข

ร้อยละ

50
(100)

80
(85.51)

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1.9 ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนให้ ขัน้ ตอน
พื้นที่มีการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัย
ทางานในสถานการณ์โควิด-19
1.10 ร้อยละของผู้สูงอายุมีความสุข
สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ

ขั้นตอน
(2)
50
75
(96.02) (82.69)

-

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินการ)

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ประชาชนทุกช่วง
ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตได้รับการ
ป้องกันและควบคุม ส่งเสริมสุขภาพจิต
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสุขภาพจิตของ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประชาชนตลอดช่วง ปัญหาสุขภาพจิต
ชีวิต (ต่อ)

√

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

(6)
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563
(ผลงาน) (ผลงาน)
-

-

4
ขั้นตอน

ปี
2564

ปี
2565

-

-

1.11 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขั้นตอน

1.12 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ

30
(83.71)

-

-

-

-

1.13 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่ ร้อยละ
มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

70
(100)

75
(100)

80

83

85

(4)

(100)

1.14 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ ร้อยละ 80
80
80
> 85
กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1
(95.56) (95.2) (97.54)
ปี
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> 90

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินการ)

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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(7) ค่าเป้าหมาย

(3)
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต (ต่อ)

2. ภาคีเครือข่ายมีความ
เข้มแข็งสามารถเป็น
หุ้นส่วนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ของประชาชนตลอดช่วง
ชีวิต

3. หน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
และระดับอาเภอมีการ
จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตและมี
กิจกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตและจิตเวชใน
ชุมชนตามมาตรฐาน

√

√

(8)
ผู้รับผิดชอบ
ปี
ปี
ปี
(หน่วย
2563 2564 2565
ดาเนินการ)

(5)
ตัวชี้วัด

(6)
หน่วยนับ

2.1 ร้อยละของอาเภอที่บูรณาการ
การดาเนินงานสุขภาพจิตตาม
มาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุข
และคุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ

50
(100)

-

-

-

-

2.2 ร้อยละของประชาชนในอาเภอ
ที่เข้าร่วมบูรณาการการดาเนินงาน
สุขภาพจิตมีความสุข

ร้อยละ

-

80
(87.5)

-

-

-

2.3 จานวนชุมชน/องค์กรต้นแบบที่ จานวน
มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้
ชุมชน/
สถานการณ์ COVID-19
จังหวัด

-

-

1
(8)

-

-

3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริม ร้อยละ
สุขภาพตาบลที่มีการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตและมีการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (KPI กลุ่ม
ศูนย์ปี61-62)

30
(70.2
5)

40
(76.07)

-

-

-

ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล
คุณภาพ

(4) มิติของ
เป้าประสงค์
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ปี
ปี
2561
2562
(ผลงาน) (ผลงาน)

กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 6

กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 6

14

(7) ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
3. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน ปฐมภูมิและระดับอาเภอมีการ
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด จัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา
ปัญหาสุขภาพจิตของ
สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแล
ประชาชนตลอดช่วงชีวิต (ต่อ) สุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตาม
มาตรฐาน

√

สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)
ตัวชี้วัด

(6)
หน่วยนับ

ปี
ปี
2561
2562
(ผลงาน) (ผลงาน)

ปี
2563

(8)
ปี
ปี ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
2564 2565
ดาเนินการ)

3.2 ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ
ร้อยละ รพ.สต
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในเขต
สุขภาพ

-

-

40
50
(69.72)

60 กลุ่มงาน
วิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 6

3.3 ระดับความสาเร็จในการสร้าง
วัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน
ชุมชนสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19

ขั้นตอน

-

-

3
ขั้นตอน
(3)

-

3.4 ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care
Cluster : PCC) มีระบบ/กิจกรรม
ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
ในชุมชน

ร้อยละ

-

-

>15 > 30 > 40
(33.33)

-
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(7) ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

4. ประชาชนมีความรอบรู้
สร้างความรอบรู้สุขภาพจิต สุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ สุขภาพจิตที่พึงประสงค์
พึงประสงค์

5. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่เครือข่าย
และประชาชน ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

√

√

(8)
ผู้รับผิดชอบ (หน่วย
ปี
ปี
ปี
ดาเนินการ)
2563 2564 2565

(5)
ตัวชี้วัด

(6)
หน่วยนับ

4.1 ร้อยละของประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ

51
(73.82)

-

-

-

4.2 ระดับความสาเร็จในการ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
แก่ประชาชนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด-19

ขั้นตอน

-

-

2
ขั้นตอน
(2)

-

- กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
-

5.1 ร้อยละของตาบลที่มี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต
ชุมชน (KPI กลุ่มศูนย์ปี61)

ร้อยละ

80
(84.74)

-

-

-

-

5.2 ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าถึง
ระบบการสื่อสารความรู้ด้าน
สุขภาพจิต (KPI กลุ่มศูนย์ปี62)

ร้อยละ

-

50
(95)

-

-

-

พัฒนาองค์กร

(3)
เป้าประสงค์

ประสิทธิภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล
คุณภาพ

(4) มิติของเป้าประสงค์
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ปี
ปี
2561
2562
(ผลงาน) (ผลงาน)
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(7) ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

6. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
สร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและ
และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง เทคโนโลยีดิจิทัล
ประสงค์ (ต่อ)

√

√

7. ผลงานวิชาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
สอดคล้องกับความต้องการ
และเหมาะสมกับบริบท
พื้นที่

√

(5)
ตัวชี้วัด

(6)
หน่วยนับ

6.1 ร้อยละของการสื่อสารประเด็นความรู้
สุขภาพจิตตามแผนรายเดือน (KPI กลุ่มศูนย์
ปี61)

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์
ปี
2561
(ผลงาน)

ปี
2562
(ผลงาน)

ร้อยละ

85
(100)

-

-

-

- กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

6.2 จานวน Mental Health Application
สาหรับการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสู่
ประชาชน (KPI กลุ่มศูนย์ปี62)

จานวน

-

1
(1)

-

-

-

6.3 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และ
ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (MIDL)

ร้อยละ

-

-

7.1 จานวนเรื่องของผลงานวิชาการที่ผ่าน
ตามคู่มือกระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (KPI กลุ่มศูนย์ปี
61)

เรื่อง
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ปี
ปี
ปี
2563 2564 2565

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดาเนินการ)

> 80 > 85 > 90

(93.7
5)
1
(1)

-

-

-

-
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(3)
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 8. หน่วยงานมีการ
พัฒนาความ
ดาเนินงานตาม
เชี่ยวชาญทาง มาตรฐานการดาเนินงาน
วิชาการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต (ต่อ)
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตมี
ประสิทธิภาพ

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

(2)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(4) มิติของ
เป้าประสงค์

√

√

(6)
หน่วยนับ

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลงาน) (ผลงาน)

8.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ร้อยละ 70
90
หน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(89.75) (100)
ระดับพื้นฐานสาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(PMQA-M-F)

-

-

-

8.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐาน ระดับ
การดาเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (2.KPI MOUปี
60, กลุ่มศูนย์ปี61-63)

5
(5)

5
(5)

5

5

5

9.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระดับ
สารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (3.KPI
กลุ่มศูนย์ปี61-63)

5
(5)

5
(5)
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินการ)

กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิตและ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

(5)

5

(5)

5

5 กลุ่มงานวิชาการ
สุขภาพจิตและ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 1-3

10. ระบบบริหารการเงิน
การคลัง มีประสิทธิภาพ

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

√ 10.1 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรม ร้อยละ > 0 > 0 > 0 > 0
สุขภาพจิต
ไฟฟ้า (0.97) (0.88) (0.87)

> 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ร้อยละ > 0 > 0 > 0 > 0
น้ามัน (0.21) (1.44) (1.66)

> 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ร้อยละงบ 84
95
95
95
ดาเนินงาน (72.43) (92.35) (86.84)

95 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ร้อยละงบ 72
ลงทุน
-

95

10.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบดาเนินงานและงบลงทุน

11. ระบบและ
กระบวนการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
มีคุณภาพ

(8)
(6)
ผู้รับผิดชอบ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565 (หน่วยดาเนินการ)
(ผลงาน) (ผลงาน)

80
85
(100) (100)

90

√ 11.1 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ร้อยละทา > 60 > 80 > 30 > 90 > 95 ฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
แบบ (100) (100) (33.33)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สารวจ
สุขภาพจิต (ITA)
ร้อยละ
> 60 > 50 > 80
การรับรู้
(63.38) (70)
ระดับมาก
ขึ้นไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 1-3

12. หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งความสุข

(7) ค่าเป้าหมาย
(5)
ตัวชี้วัด

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

(3)
เป้าประสงค์

คุณภาพ

(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

(4) มิติของเป้าประสงค์

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(6)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565 (หน่วยดาเนินการ)
(ผลงาน) (ผลงาน)

√ 12.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ ร้อยละ 80 > 80
ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใน
(100) (90.48)
หลักสูตรที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
12.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
(Happy Organization)
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ขั้นตอน

-

-

-

-

-

5

5

5

(5)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
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ผังโครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

กลุ่มงานอานวยการ

กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

นางภัทศา ยิม้ ปัน่
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ

นางสาวจริยา สอนภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายปฐมพงศ์ คูณศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกัญจนา ศรีภัททิยกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานพัสดุ
นายเอกสิทธิ์ คึมยะราช
นักวิชาการพัสดุ
งานทรัพยากรบุคคล

นายนพดล บุญทอง

งานสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียน
นางสาวยุวศรี กลีบโกมุท
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
งานสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุน่
นางสาวสุนทรี เรือนตระกูล
นั
ก
าการสาธารณสุขขชชานาญการ
นักวิวิชชาการสาธารณสุ
านาญการ
งานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ
นายธนะศักดิ์ โกยทา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
งานสุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สงู อายุ
นางจิตรลดา ทิมาบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
งานสุขภาพจิตกลุ่มวัยปฐมวัย
นางสาววรัญญ์กานต์ วงษ์ขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร

นักจัดการงานทั่วไป

งานสารบรรณ
นายธวัชชัย ร่มโพธิ์ทอง
นางสาวพัชรี พลัดเชื้อนิล

งานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทางาน
นายขจรศักดิ์ วีระวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร

เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

งานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต MCATT

นายวิภาคย์ บัวพลายจิต
นายสรกฤช กฤษฎาภิวฒ
ิ น์

านาญการ
นันักกวิวิชชาการสาธารณสุ
าการสาธารณสุขขชปฏิ
บตั กิ าร

พนักงานบริการ

นายอภิสทิ ธิ์ กลัดกันแสง

ข้อมูลงานความรอบรู
ปรับปรุง วันที่ 31
้ด้าสินสุงหาคม
ขภาพจิ2562
ต

ข้อมูลปรับปรุง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

นางสาววรรณวิภา เฉื่อยราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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งบประมาณ
ศูนย์สุขภาพจิตได้รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563 จานวนทั้งสิ้น 10,853,421 บาท
ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงาน/ผลผลิต

งบประมาณรวม
= (2) + (3)

จัดสรรครั้งที่ 1
(2)

จัดสรรครั้งที่ 2
(3)

6,611,100

3,186,000

3,425,100

1.งบบุคลากร

6,170,600

2,996,600

3,174,000

2.งบดาเนินงาน

440,500

189,400

251,100

1,950,225

1,705,000

245,225

140,200

-

140,200

1,810,025

1,705,000

105,025

2,082,096

813,000

1,269,096

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มวัยเด็ก

310,000

255,000

55,000

กิจกรรมหลักที่1.2 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

500,000

410,000

90,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางาน

470,396

-

470,396

กิจกรรมหลักที่ 1.4 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 1.4 : (ดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติ
การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) )

301,700

148,000

153,700

500,000

-

500,000

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

210,000

110,000

100,000

50,000

50,000

-

160,000

60,000

100,000

10,853,421

5,814,000

5,039,421

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดาเนินงาน
สุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐาน
1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ
สุขภาพจิต
2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2.1 โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

โครงการ : ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบ
บริการปฐมภูมิ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่
สอดคล้องกับนโยบาย

รวมทั้งสิน้
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวนทั้งสิ้น 15 โครงการ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ รายละเอียดดังนี้
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1
: ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4
: พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน เรื่อง “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.1
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I และเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.2
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
4.โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดาเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และดูแลช่วยเหลือ
วัยรุ่น โดยใช้ Application HERO ในอาเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.2
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ในระยะฟื้นฟูจิตใจ เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563 (ใช้งบบูรณาการกับกิจกรรมหลักที่ 1.4 ดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูจติ ใจ ฯ)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563
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โครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1.2
ยุทธศาสตร์ที่ 1

: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
: สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ประกอบด้วย
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
ติดบ้าน ติดเตียง
7.โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแก่ผสู้ ูงอายุในชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ
: ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
: ดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
กิจกรรมหลักที่ 1.4
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
8. โครงการอบรมความรู้เรื่องวัคซีนใจและภูมิคุ้มกันทางจิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
9. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยอง
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในพื้นที่นาร่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในพืน้ ที่ต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563
13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
14. โครงการสัมมนาสรุปผลถอดบทเรียนการดาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ
: ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก
: พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ประกอบด้วย
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขแก่ประชาชนในพื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
และเจ้าหน้าที่มีความสุข และได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 - 2565) กรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้งาน
สุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ประชาชนในทุ ก กลุ่ ม วัยสามารถดู แ ลสุ ขภาพจิต ของตนเอง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบบริก ารสุขภาพจิ ต
ครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ และพัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิต เพื่อกาหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของ
ประเทศต่อไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้ องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเองโดยบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) รวมทั้งสร้างความ
รอบรู้ทางสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน ในการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จานวน 8 จั งหวัด อันประกอบด้วย จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว จึงเห็นควรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เครือข่ายงาน
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
สามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) และงานเกี่ยวข้อง
รวมทั้งวางแผนการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามบริบทของพื้นที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)และงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมวางแผนการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานสุภาพจิตและจิตเวช
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป
วิธีการประเมินผล
1. กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานสุภาพจิต
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3. ร้อยละ85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป
เป้าหมาย
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสุ ข ภาพจิ ต จากส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 6
ระยะเวลา สถานที่ดาเนินงานโครงการ
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
งบประมาณดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเบิกจ่ายจากแผนงานพื้นฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบบริการ จานวน 280,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท ( สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
1. มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 171 คน โดยใช้จ่ายงบประมาณจากแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้าน
สุขภาพจิต กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ จานวนรวมทั้งสิ้น 249,848
บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
และมีแผนการดาเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการประชุมระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อย 80.67
ปัญหา / อุปสรรค
1. นโยบาย ตัวชี้วัดมีจานวนมาก ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจในรายละเอียด
2. รูปแบบการชี้แจงอาจยังไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด เนื่องด้วยงบประมาณและ
ระยะเวลาที่จากัด
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2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน เรื่อง “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง” (กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีมีการเติบโตต่อเนื่อง สังคมเมืองกระจาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้าด้านการแพทย์เจริญรุดหน้า ในขณะเดียวกันผู้คนเริ่มให้ความสาคัญกับ
การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองมากขึ้ น ไม่ เพี ย งแต่ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพกายเท่ านั้ น ประชาชนยั งให้ ค วามสนใจด้ า น
สุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพจิตนับเป็นที่หลีกเลี่ยงได้ยากในโลกยุคใหม่ที่เร่งรีบ และ
เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญ เสียเพิ่มมาขึ้นจากภาวะซึมเศร้า นอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการกลั่นแกล้ง ให้ร้าย ต่อว่าหรือรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ มากขึ้น ครอบครัวมีเวลาดูแลกันน้อยลง สาเหตุเหล่านี้นามาสู่ความเครียดและปัญ หาด้าน
สุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีผู้ที่ประสบกับปัญหานี้อยู่ไม่ต่ากว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ
นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่า 4,000 รายต่อปี หรือมีคนเสียชีวิต
จากการฆ่าตัวตาย 1 รายในทุก 2 ชั่วโมง และมีการคาดประมาณการว่ามีคนไทยไม่ต่ากว่า 53,000 คน ที่
พยายามฆ่าตัวตายในระยะเวลาเพียง 1 ปี หรือเท่ากับในทุก 9 นาที 55 วินาที จะมีคนไทย 1 คน ที่พยายาม
จะฆ่าตัวตาย ไม่ว่าจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็ตาม
กรมสุ ข ภาพจิ ต เล็ งเห็ น ผลกระทบของปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น สั ป ดาห์ สุ ข ภาพจิ ต แห่ งชาติ ปี 2562 กรม
สุขภาพจิตจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลกันมากขึ้น ตามสโลแกน “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ซึ่งหมายถึงการแสดงพลังด้านสุขภาพจิตของคนไทย ร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิต
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุ่งเป้าให้คนไทยไม่ละเลยคนที่มีความเสี่ยงหรือกาลังประสบปั ญหาด้าน
สุขภาพจิต และสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือออกไปให้คนรอบข้าง โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เช่น ครอบครัว
โรงเรียน ที่ทางาน ขยายไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น เช่น องค์กร ชุมชน และสังคมไทย และรณรงค์ให้ “ฟังกัน วันละ
สิบ”หมายถึง การส่งเสริมให้คนไทยเปิดใจรับฟังคนรอบตัวให้ได้ 10 การสนทนาในหนึ่งวัน หรือใช้เวลารับฟัง
กันให้ได้วันละ 10 นาที โดยเป็นผู้รับฟังที่ดีและสามารถสื่อสารว่าพร้อมเป็นผู้รับฟัง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทุกคน
สามารถทาได้ และจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยสร้างสัมพันธ์ให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น
และได้ ระบายความทุ ก ข์ ใจก่ อ นที่ จ ะสะสมจนกลายเป็ น ปั ญ หาด้ านสุ ข ภาพจิ ต ตามมา นอกจากนั้ น กรม
สุขภาพจิตยังคาดหวังว่าการที่แต่ละคนรับฟังกันเพิ่มอีกวันละ 10 นาที จะช่วยครอบครัวให้สร้างเวลาร่วมกันที่
มีคุณภาพได้ ซึ่งจะลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสถาบันครอบครัวของไทยให้มีค วามเข้มแข็งมาก
ขึ้นไปพร้อมๆ กัน
ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการดู แ ลและให้ ค วาม
ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต ประชาชน เรื่อ ง “สุ ข ภาพจิ ต ไทย ไม่ ทิ้ งใครไว้ ข้ างหลั ง ” โดยให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือมีสัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย ด้วยหลัก 3 ส ปฐมพยาบาลทางใจ วิธีสังเกตและ
สิ่งที่ ค วรท าเมื่ อเห็ น สั ญ ญาณเตือนเสี่ ยงฆ่ าตั วตายในโลกโซเชี ยล คุ ณ สมบั ติ การเป็ น ผู้รับ ฟั งที่ ดี ตลอดจน
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี สร้างสัมพันธ์ให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น เกิดความตระหนักใน
การดูแลใส่ใจสุขภาพจิตของคนในครอบครัวและสังคม
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2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่มีความเสี่ยงหรือมี
สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เป้าหมายร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด
วิธีการประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและพนักงานบริษัท
ระยะเวลา สถานที่ดาเนินงานโครงการ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
งบประมาณดาเนินการ
ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นการเบิ กจ่ ายจากแผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพคน
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ในส่วนงบดาเนินงานสัปดาห์สุขภาพจิต
จานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่น บาทถ้ วน) งบประมาณที่ใช้ไป 29,740 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อย
สี่สิบบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตครั้งที่ 1 ในสถานประกอบการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท วายเอ็ม
พี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด นิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะนคร จั งหวั ดชลบุ รี ในงาน Safety Week
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงร่วมกับโรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จัดงานส่งเสริมสุขภาพในบริษัทดังกล่าว
ภายในงานประกอบด้ วยกิ จกรรมการเล่ นเกมตอบค าถามชิ งรางวัลของพนั กงานบริษั ท , การส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลพานทองและโรงพยาบาลวิภาราม จ.ชลบุรี และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเครียด ประเมินซึมเศร้า ให้คาปรึกษา
สุขภาพจิต ให้ความรู้การสังเกตสัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย การดูแลคนใกล้ตัวด้วยหลักการฟังกัน วันละสิบ เน้น
การเป็นผู้ฟังที่ดีและพร้อมรับฟัง ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติงานจนถึงระดับอาวุโส
อายุระหว่าง 25-50 ปี จานวน 50 คน โดยพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติงานมีปัญหาความเครียดสูงกว่าพนักงาน
ระดับอาวุโส ส่วนใหญ่เป็นความเครียดเรื่ องการเงิน เศรษฐกิจ มากกว่าเครียดเรื่องการทางาน โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ให้คาแนะนาวิธีดูแลตนเองและวิธีการคลายเครียดเบื้องต้น โดยได้รับความสนใจจาก
พนักงานบริษัทเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จานวนมาก และมี
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90
จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 19
ธ.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และ ดร.เอกวิ ท ย์ โทปุ ริ น ทร์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต พร้ อ มที ม คณาจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “Let’s listen: เครียด
หรือเศร้า... เราฟังกัน ” โดย นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท จิตแพทย์จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
บู ธนิ ท รรศการให้ ค วามรู้เกี่ยวกับ การสั งเกตสัญ ญาณเตือ นเสี่ยงฆ่าตั วตาย การให้ ความช่วยเหลือผู้ เสี่ย ง
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ฆ่าตัวตายเบื้องต้น ทักษะการรับฟัง การให้ความช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส การประเมินความเครียด การให้
คาปรึกษาโดยนักจิตวิทยา และกิจกรรมเล่นเกมตอบปัญหา โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เช่น คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี 1 และปี 2
จานวน 200 คน เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ “การฟังโดยไม่ตัดสินผู้อื่น” เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะในการสังเกตและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดความเครียดหรือ ซึมเศร้า ลดแนวโน้มการทาร้าย
ตนเองและการฆ่าตัวตาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้ เพิ่มยิ่งขึ้น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90
ข้อเสนอแนะ
1. บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็นเครือข่ายสถานประกอบการอีกแห่งหนึ่ง
ที่ เปิ ด กว้ า งให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า ไปจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ พนั ก งานบริ ษั ท จึ ง อาจมี ก ารขยายผล
ดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทางานด้วยโปรแกรมต่างๆของกรมสุขภาพจิ ตในบริษัท
แห่งนี้และขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆ ต่อไป
2. มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหน่วยงานอุดมศึกษา มีนักจิตวิทยาเพียง 2 คน ทาให้การส่งเสริมและเฝ้า
ระวังปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างครอบคลุม จึงต้องการสร้างภาคี
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้
ความสนใจกับภารกิจของศูนย์สุขภาพจิตเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพจิตในการ
สนับสนุนองค์ความรู้ หรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจิตให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา(บางแสน)
รวมถึงมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วในโอกาสต่อไป
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3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I และเครื่องมือ
มาตรฐานอืน่ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาเด็ ก พั ฒ นาการล่ า ช้ า คื อ ปั ญ หาส าคั ญ หนึ่ ง ในสั ง คมไทย เนื่ อ งจากส่ ง ผลให้ เด็ ก ไทย
มีปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น สติปัญญาต่า ขาดความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมมีความรุนแรง และ
เมื่อเติบโตเป็น วัยรุ่น ก็เสี่ ยงต่อการตั้งครรภ์ ที่ไม่พ ร้อม เป็ นต้น สาเหตุส่วนหนึ่งของปั ญ หาดังกล่าวมาจาก
การที่ในช่วงปฐมวัยขาดการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เมื่อเข้าสู่วัยเรียนจึงเกิดปัญหาการเรียนรู้ช้า
เรีย นไม่ ทั น ผู้ อื่ น ส่ งผลต่ อ การเรียน เมื่ อขาดความภาคภู มิ ใจในด้ านการเรียนจึงก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ กรรมที่ ไม่
เหมาะสมในวัยรุ่น ซึ่งนโยบาย ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาตั้งแต่ระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3
ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยให้ความสาคัญ ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนั้น มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ในยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 คื อ การเสริม สร้างและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย เน้นให้
มีการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก รวมถึงพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นอกจากนี้
ยั งเชื่ อมโยงมาถึ งในระดั บกระทรวง โดยยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณ สุ ข ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1
ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย ได้มุ่งเน้นการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการและดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
และในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตและในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข
ได้เพิ่มตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็ก เรื่องร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I อยู่ในการตรวจราชการ จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในการดาเนินงานช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าจนกลับมามีพัฒนาการที่สมวัย จากสถานการณ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒ นาการสมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล จาก HDC
กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จนมี
พัฒนาการสมวัย อยู่ที่ร้อยละ 45.07 และร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I อยู่ที่ร้อยละ 36.51 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
วิเคราะห์ในรายจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีปัญ หาในการติ ดตามเด็ก ที่มีพัฒนาการล่าช้ามา
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I และขาดความต่อเนื่องในการกระตุ้นพัฒนาการซึ่งมีผลต่อการกลับมา
มีพัฒนาการที่สมวัย
ศูนย์สุ ขภาพจิตที่ 6 ในฐานะผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 6 จึงได้จัดโครงการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I และเครื่องมือมาตรฐานอื่น
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 เพื่ อติดตามการดาเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I และ
เครื่องมือมาตรฐานอื่นให้มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 6
2. เพื่อติดตามการให้บริการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแต่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการไม่ครบถ้วนและไม่
สามารถติดตามมากระตุ้นพัฒนาการได้
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากถึงมากที่สุด
2. ข้อมูลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามมากระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I และเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น ในเขตสุขภาพที่ 6 จากระบบ HDC เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60
การประเมินผลโครงการ
1. จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของ
กรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2563
2. จากระบบฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด จานวนรวม 185 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
งบประมาณ
งบประมาณดาเนินงานเบิกจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชน
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็กจานวน 135,310
บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้ าร่วมโครงการจ านวนทั้ งสิ้ น 185 คน โดยใช้ จ่ายงบประมาณจากแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วง
วัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็กจานวน 107,743 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่
สิบสามบาทถ้วน)
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I
หรือเครื่องมือมาตรฐานการ ปีงบประมาณ 2563
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการประชุมระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อย 90.67
ปัญหา/อุปสรรค
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทาให้ผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็ก
กลุ่มเสี่ยงมารับบริการการกระตุ้นพัฒนาการที่หน่วยบริการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดตาม Time Line ส่งผล
ให้จานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการจานวนน้อย จึงต้องปรับรูปแบบการติดตามดูแลในรูปแบบการ
ติดตามผ่านระบบโซเชียล ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เพราะจากัดด้วยวิธีการและเครื่องมือ
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4. โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดาเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และดูแล
ช่วยเหลือวัยรุน่ โดยใช้ Application HERO ในอาเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6
หลักการและเหตุผล
ในยุคประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
วัยรุ่น และเยาวชน ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดย
มีเป้าหมายเพื่อลดโรค เพิ่มสุขวัยรุ่นและเยาวชนไทย กรมสุขภาพจิตนั้นก็มีนโยบายด้านการพัฒนาเด็กวัยรุ่น
คือ ให้เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งหมายถึง เด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทย
4.0 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีลักษณะของคนที่มีสติปัญญาดี, มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์, คิดแง่บวกและ คิดทาประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (Creation, Positive, Response to
Society) คื อ “คิ ด ดี คิ ด ให้ คิ ด เป็ น เป็ น สุ ข ” จึ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น นโยบายที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนให้มีความสุข เรียนดี มีสุขภาพแข็งแรง แต่ทั้งนี้ยังพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขน้อยมาก เนื่องจากรูปแบบการให้บริการในสถานบริการสาธารณสุข
ไม่สอดคล้องกับทัศนคติ วิถีชีวิต และสภาพปัญหาของวัยรุ่น ทาให้ต้องเพิ่มการให้บริการเชิงรุกสู่สถานศึกษา
สาหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมปัจจัยปกป้องให้แก่วัยรุ่น ถึงแม้ปัจจุบันสถานศึกษาจะได้ดาเนินการคัด
กรองและช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหารุนแรง ที่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากระบบสาธารณสุขมีจานวนเพิ่มมากขึ้ น รวมถึง การทางานที่ยังขาดการเชื่อมโยง
กับบุคลากรสาธารณสุข ทาให้นักเรียนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทันท่วงที
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการนานโยบายการพัฒนาเด็กวัยรุ่นไทยยุค 4.0 ลงไป
ในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดโครงการอบรม
ปฏิ บั ติการเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรการดาเนิ นงานส่งเสริม ป้ องกัน และดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น โดยใช้
Application HERO ในอาเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา
ในการคั ด กรอง ประเมิ น เฝ้ าระวังดู แ ลเด็ ก วัย รุ่น ที่ มี ปั ญ หาการเรีย น พฤติ ก รรม อารมณ์ และสั งคมอั น
เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ท างสุ ข ภาพ ให้ ได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ จนดี ขึ้ น โดยการ คั ด กรอง วิ เคราะห์ ปั ญ หา
สุขภาพจิต การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมต่อเนื่อง ผ่านการใช้ “ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม
อารม ณ์ สั ง ค ม ของนั ก เรี ย น ” ห รื อ Application HERO (Health and Educational Reintegrating
Operation - HERO Database) เพื่อให้เกิด การทางานที่เชื่อมโยงกันระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการ
สาธารณสุข โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น ซึ่งผลลัพธ์ท้ายสุด คือ มุ่งหมายให้วัยรุ่น
ในอาเภอต้นแบบมีทักษะชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น ความชุกภาวะติดเกมลดลง ความชุก การกลั่นแกล้งรังแกลดลง และอัตราการฆ่าตัวตายใน
วัยรุ่นลดลง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดกรอง และประเมินวัยรุ่นที่มีปญ
ั หาการเรียน
พฤติกรรม อารมณ์ และสังคมอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ เกิดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น สามารถ
ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเบื้องต้น และส่งต่อตามระบบได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบันทึกข้อมูลการคัดกรอง ประเมิน และดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น
ผ่าน Application HERO ได้อย่างถูกต้อง
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เป้าหมาย
ประกอบด้ ว ย ครู ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 2 ผู้ แ ทนจาก สพม. 18 และ สพป.ชลบุ รี เขต 2
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 49 คน คณะทางานและวิทยากร 8 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน
วิธีการประเมินผล
1. กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานสุขภาพจิต
3. ร้อยละ85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป
ระยะเวลา สถานที่ดาเนินงานโครงการ
วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
งบประมาณดาเนินการ
งบด าเนิ น งานของศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 6 ประจ าปี งบประมาณ 2563 แผนงานบู รณาการพั ฒ นา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.2 จานวน 46,606 บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยหก
บาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ รวมทั้ ง สิ้ น 49 คน มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม 48 คน โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ทั้ ง 48 คน มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งสุ ข ภาพจิ ต วั ย รุ่ น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เด็ ก วั ย รุ่ น
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าปรึ ก ษา และการใช้ โปรแกรมฐานข้ อ มู ล HERO เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม ผลการประเมินความรู้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนอบรม
หลังอบรม
3.20
8.32
2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 99.8 (คะแนน 4.9)
ปัญหาและอุปสรรค
ระบบฐานข้อมูล App. HERO ยังไม่เสถียร ทาให้ในช่วงที่ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมเกิด
ปั ญ หาต่ างๆ เช่ น หน้ าโปรแกรม error, หน้ าจอขาว, ไม่ ส ามารถเข้ าไปเพิ่ ม หรือ แก้ ไขข้ อ มู ล ส่ วนตั วของ
นั ก เรีย นได้ ซึ่ งผู้ จั ด ไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาให้ ได้ ณ ขณะนั้ น เนื่ อ งจากต้ อ งรายงานปั ญ หาให้ กั บ สถาบั น
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้พัฒนาโปรแกรม คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังอีกครั้ง ทาให้ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถลงข้อมูลจริงในโปรแกรมได้ ส่งผลให้ครูเกิดความรู้สึก
ไม่พึงพอใจในครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรม ผลที่ตามมา คือ ความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลให้ได้ครบตามระยะเวลา
ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ กาหนด เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนเริ่มสอบปลายภาค
ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารลงเยี่ ย ม ติ ด ตามผล ให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา ร่ว มกั บ วิ ท ยากรจากโรงพยาบาลพานทอง
ในเรื่องการบันทึกข้อมูล การดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไป
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ในระยะฟื้นฟูจิตใจ เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
พบการแพร่ระบาดทั่วโลก 176 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสาราญ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อ 236,054 คน
อาการรุนแรง 7,179 ราย รักษาหาย 86,676 คน เสียชีวิต 9,817 คน โดยมีประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 4 ลาดับ
แรก คือ จีน อิตาลี อิหร่าน และสเปน ทั้งนี้ในประเทศไทยพบผู้ป่วยสูงเป็นลาดับที่ 40 ซึ่งเป็นมีผู้ป่วยติดเชื้อ
322 คน กลับบ้านได้ 43 คน และเสียชีวิต 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 8 ,777 คน
แบ่งเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 3,373 คน กลับบ้าน4,725 คน และสังเกตอาการ 679 คน (ข้อมูลจาก
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข)
ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะควบคุม
ได้ดีขึ้น จากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง และดูแลรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ แต่ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการในการควบคุมโรค มีผลทาให้คนในสังคมที่ร่วมกัน
ต่อสู้กับ ภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ เกิดขึ้น มาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน มีโอกาสเกิดความกดดัน ความเครียด และความวิตกกังวล ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยเป็นจานวน
มากโดยจะเห็ น ได้จากปั ญ หาด้านสุ ขภาพจิต และจิต เวชที่ มีแนวโน้ ม เพิ่ มขึ้น จากการส ารวจภาวะเครีย ด
(Stress) ของกรมสุ ข ภาพจิ ต พบว่ าบุ ค ลากรสาธารณสุ ข 8 ใน 10 คน และประชาชน 4 ใน 10 ค น มี
ความเครียด และกังวลจากการท างานซึ่งจะมีแนวโน้มทาให้บุคลากรสาธารณสุข มีความเหนื่อยล้าทาง
อารมณ์ รู้สึกหมดพลัง หมดหวัง สูญเสียพลังทางจิตใจ และนาไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) สาหรับ
ประชาชนอาจเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นและอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า (Depression)
เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ พ บว่าอั ต ราการฆ่ าตั ว ตายมี แ นวโน้ ม ที่ สู งขึ้ น ตั้ งแต่ เดื อ นมกราคมถึ งมี น าคม โดยเมื่ อ
เปรียบเทียบข้อมูลของปี 2562 กับปี 2563 พบว่าจานวนประชากรที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ (Suicide) เพิ่มขึ้น
ประมาณ ร้อยละ 20
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงต้องมีการดาเนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือ
ของ ทุกภาคส่วนในทุกเขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 ภายใต้ “แนวทางการฟื้นฟู
จิตใจ ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of
COVID-19 : C4)” เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยม
ด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชน
ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู้ภัยโควิด -19 ในระยะฟื้นฟูจิตใจ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อ
จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนในการลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางจิ ต ใจในระดั บ บุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชนให้ มี
ภูมิคุ้มกันทางใจ ตลอดจนประชาชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ในระยะฟื้นฟูจิตใจ
เพื่ อสร้างวั คซี นใจในชุ มชนตามหลั ก 4 สร้าง 2 ใช้ ความเข้ มแข็ งทางใจ และการสร้ างความรอบรู้ทาง
สุขภาพจิต ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจจากประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามแผนการฟื้นฟูจิตใจ
2. เกิดพื้ น ที่ ต้น แบบพลั งชุม ชนตามมาตรการวัคซี น ใจทั้ งในชุมชนและสถานประกอบการอย่างน้ อย
1 แห่ง
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการอบรมระดับมากขึ้นไป
ระยะเวลา สถานที่ดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ในระยะฟื้นฟูจิตใจ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตาบลหนองตะเคียนบอน อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับพริก ตาบลทับพริก
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนิน งานเบิ กจ่ายจากแผนยุทธศาสตร์พั ฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรม 1.4 จานวน 40,775 บาท
งบประมาณจากแผนยุท ธศาสตร์พัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรม 1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางาน โครงการเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทางาน จานวน 21,390 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 62,165 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้ า ร่ ว มโครงการจ านวนทั้ ง หมด 1 จั ง หวั ด 2 อ าเภอ โดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
จานวน 72 คน คณะทางาน จานวน 6 คน และคณะวิทยากร จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสุขภาพจิตและมีแผนการดาเนินงานสุขภาพจิตที่บูรณาการ
ร่วมกัน
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการประชุมระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อย 97.89
ปัญหา / อุปสรรค
1. งบประมาณจากส่วนกลาง ลงมายังพื้นที่ช้า ทาให้เกิดปัญหางานนอกแผน
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ทาให้มีอุปสรรคในการลงไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ การรวมตัวใน
การจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563

36

ข้อเสนอแนะ
1. ปีงบประมาณ 2564 ควรมีการจัดพัฒนาศักยภาพ ครู ก. เพิ่มเติมและติดเครื่องมือให้กับผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต เพื่อการขยายผลต่อไป
2. สื่อความรู้ด้านสุขภาพจิตยังมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
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6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและผูส้ ูงอายุป่วยเรื้อรัง
ติดบ้าน ติดเตียง
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลจานวนประชากรไทยตามประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนประชากรสัญชาติไทยรวมทั้งสิ้น 65,614,157 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ
จานวน 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของจานวนประชากรทั้งหมด โดยประชากรในเขตสุขภาพที่ 6
มีจานวน 6,118,456 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ จานวน 921,679 คน คิดเป็นร้อยละ 15.06 แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ(สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 ให้ถือว่าสังคมนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ) และกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในเวลา
ไม่ถึง 10 ปี โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2570
จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 (กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข เพราะผู้สูงอายุมีระบาด
วิ ท ยาของโรค ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ ว ย และลั ก ษณะทางคลิ นิ ก แตกต่ า งไปจากประชา กรกลุ่ ม วั ย อื่ น
ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine) เข้ามาช่วยดูแลรักษาโดยเฉพาะ จึงจัดให้เป็น
กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพสูง เมื่อผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เสื่อมถอยลง
การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากการ
สารวจข้อมูลด้านสาธารณสุขพบว่าโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพ 5 อันดับแรก
ของผู้ สู งอายุไทย ปั ญ หาสุขภาพจิตที่ พบบ่ อย คือ ความวิตกกังวล ซึ มเศร้า นอนไม่ หลั บ ภาวะสมองเสื่ อม
และปั ญ หาเรื่ องเพศ ผลกระทบจากปั ญ หาทางสุ ขภาพจิ ตของผู้ สู งอายุ พบว่ า สถิ ติ ก ารฆ่ าตั วตายส าเร็จ
ในผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับ 2 รองจากวัยทางาน (ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต 2561) โดยสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ในผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด, โรคเรื้อรังทางกาย, และโรคซึมเศร้า ตามลาดับ
ข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน (Activity
Daily Living :ADL) จากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าจานวนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6
ได้รับการคัดกรองทั้ งหมด 537,018 คน เป็ น ผู้สูงอายุติดบ้าน จานวน 11,804 คน และผู้สูงอายุติดเตียง
จานวน 3,408 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.19 และ 0.63 ของจ านวนผู้ สู งอายุ ที่ ได้ รับ การคั ด กรอง ตามล าดั บ
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นจานวนผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงจานวนไม่น้อยซึ่ง จาเป็นต้องมีผู้ดูแล
อย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ มักเป็นญาติสนิท เช่น ลูกหลาน พี่น้อง ญาติที่ดูแลผู้สูงอายุ เป็นอีกบุคคลที่เผชิญกับ
การบั่นทอนสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิ งเป็นระยะเวลานาน ญาติมักมี
ความเหนื่อยล้า มีความเครียด ซึมเศร้า ความพึงพอใจในชีวิตลดลง เกิดความท้อแท้ หากญาติผู้ดูแลขาดความรู้
ความเข้าใจหรือขาดพลังใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาจทาให้ ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพ หรือเกิดการทาร้ายและทอดทิ้งผู้สูงอายุตามมา ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
ในระยะยาว ด้วยสภาวการณ์ผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและคู่มือส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุให้เกิดความครอบคลุม เช่น กิจกรรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งคู่มือการ
ส่งเสริมดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง สาหรับ Care Manager เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การถ่ ายทอดความรู้ให้ กั บผู้ ช่ วยเหลื อดู แลผู้ สู งอายุ (Care giver) ด้ วยหลั ก 4 ส (สั งเกต ใส่ ใจเข้ าใจปั ญ หา
เสริ ม สร้ างดู แ ลใจ และส่ งต่ อเพื่ อช่ วยเหลื อที่ เหมาะสม) เพื่ อให้ ผู้ สู งอายุ มี สุ ขภาพจิ ตดี มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี
ตามสภาพการณ์ของตนเอง ตลอดจนโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมุ่งให้ญาติมีความสามารถ
ในการฟื้ นกลั บมาด าเนิ นชี วิตและท าหน้ าที่ รับผิ ดชอบได้ ตามปกติ อี กครั้ง หลั งจากเผชิญ สถานการณ์ วิกฤติ
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ที่ยากลาบาก ส่งเสริมให้ญาติผู้ดูแลเกิดการเรียนรู้ที่จะชนะปัญหาอุปสรรคและมีพลังใจเข้มแข็งขึ้น ลดปัญหา
การทาร้ายและทอดทิ้งผู้สูงอายุ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ จึงจัด ทาโครงการอบรมพั ฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและ
ผู้ สู ง อายุ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู งอายุ มี ป ญหาสุ ข ภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผานรูปแบบการดาเนินงานของเครือขายสุขภาพระดับตาบล ไดแก รพ.สต. อสม. ผูดูแลผูสูงอายุ
(Care Manager, Care Giver) รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความสาคัญและมีความรู้ในการดูแล
ช่วยเหลือด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ติดบ้าน และติดเตียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้ ในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและ
ผู้ สู ง อายุ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง ตลอดจนสามารถถ่ า ยทอดความรู้ ให้ กั บ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
(Care Giver) ได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver ได้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง และเสริมสร้างพลังใจ
ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ลดภาวะซึมเศร้า ท้อแท้ของญาติที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุเป็นระยะเวลายาวนาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแลสังคม
จิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด
การประเมินผลโครงการ
1) เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง
ผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
- ผลการประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมทา
แบบประเมินความรู้ จานวน 54 คน ได้คะแนนทดสอบก่อนอบรมโดยเฉลี่ย 4.30 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม 7.04 คะแนน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ
82.46 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 80)
2) เป้าหมายร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด
- ผู้ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 93.18
โดยประทับใจกับรูปแบบการจัดอบรมและหลักสูตรอบรมที่มีความเหมาะสม และอยากให้จัดอบรมหลักสูตรนี้
กับบุคลากรสาธารณสุข เช่น CM หรือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และงานสุขภาพจิตให้ทั่วถึง
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยจั ดห้องอบรมให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศในการทากิจกรรมกลุ่มให้
ใกล้ชิดกัน และเพิ่มเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในพื้นที่ให้มากขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ รพ.สต. ในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี รวม
ทั้งสิ้น 66 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 3 คน สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ จานวน 24 คน บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 39 คน
ระยะเวลาในการจัด
ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี
งบประมาณ
งบประมาณดาเนินงานเบิกจากแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ: ประชาชน
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.4 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ปีงบประมาณ
2563 จ านวนเงิน 148,000 บาท (หนึ่ ง แสนสี่ ห มื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) งบประมาณที่ ใช้ ไป 116,954 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
1) ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติด
เตียง ด้วยหลัก 4 ส (สังเกต ใส่ใจ เสริมสร้าง ส่งต่อ) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยการใช้หลัก 4 ส
มา
วิเคราะห์สถานการณ์ ตามกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแสดงบทบาทสมมติ โดยมี
วิทยากรและตัวแทนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น เพิ่มเติม จากการสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม
พบว่าร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละ
กลุ่มแม้จะมีความหลากหลายทางวิชาชีพและประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมีความตั้งใจ
และช่วยระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ตามที่โจทย์กาหนด ตลอดจนสามารถจาลองบทบาทสมมติเพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็นอย่างดี มีความชัดเจนและครอบคลุม ด้วยการประยุกต์ใช้เนื้อหาที่ได้รับจากการ
อบรมเข้ากับประสบการณ์การทางานของแต่ละคน
2) ผู้ เข้ าอบรมได้ รับ ความรู้ เกี่ ยวกั บ การเสริ ม สร้า งพลั งใจญาติ ผู้ ดู แ ลผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง ด้ ว ยหลั ก
3 S (Smile Strong Smart) หรือหลักยิ้มรับ ปรับจิต มิตรเกื้อกูล พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการเสริมสร้างพลัง
ใจด้วยหลักดังกล่าวจากสถานการณ์ที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญ หาเฉพาะหน้า และเสริมสร้างพลังใจตามหลัก 3 S โดยมี
ตัวแทนจากแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากการสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม พบว่าร้อย
ละ 90 ให้ ความร่วมมื อในการท ากิจกรรมอยู่ในระดับ ที่ ดีม าก เนื่ องจากผู้เข้ าร่วมอบรมให้ ค วามส นใจ
หลักการเสริมสร้างพลังใจ 3 S เพราะสามารถนาไปใช้ดูแลจิตใจให้กับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ , Care Giver
และอสม. ได้ไม่ยากจนเกินไป
3) จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้จัดและผู้เข้าอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมเล็งเห็นความสาคัญ
ของงานดูแลผู้สูงอายุ แต่ที่ผ่านมาบุคลากรขาดองค์ความรู้การดูแลด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ผู้เข้าอบรมจึงมีความสนใจต่อการอบรมเป็นอย่างมาก
เพราะต้องการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ของตนเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ Care Giver
อสม. และญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนั้นบางส่วนยังเห็นว่าสามารถนาไปใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
ตนเองได้อีกด้วย
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4) ผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
- ผลการประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมทาแบบ
ประเมินความรู้ จานวน 54 คน ได้คะแนนทดสอบก่อนอบรมโดยเฉลี่ย 4.30 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยหลั งอบรม 7.04 คะแนน โดยผู้เข้ารับ การอบรมมี คะแนนหลังอบรมเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 82.46
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 80)
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากถึงมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 93.18 โดยประทับใจ
กับรูปแบบการจัดอบรมและหลักสูตรอบรมที่มีความเหมาะสม และอยากให้จัดอบรมหลักสูตรนี้กับ
บุคลากรสาธารณสุข เช่น CM หรือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และงานสุขภาพจิตให้ทั่วถึง
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยจัดห้องอบรมให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศในการทากิจกรรม
กลุ่มให้ใกล้ชิดกัน และเพิ่มเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในพื้นที่ให้มากขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค
1) งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการจัดอบรมให้ครอบคลุมทุกอาเภอในเขตสุขภาพที่ 6 (69 อาเภอ 8
จั งหวั ด ) ดั งนั้ น จึ งแบ่ งการอบรมเป็ น 2 รุ่ น รุ่ น แรกคั ด เลื อ กมาเพี ย ง 4 จั งหวั ด โดยมี บุ ค ลากรจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 แห่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอร้อยละ 50 ของจานวนอาเภอในแต่ละ
จังหวัด และ รพ.สต. อาเภอละ 2 แห่งเพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ต่อไป
2) ด้วยงบประมาณที่มีจากัด จึงใช้เวลาในการอบรมเพียง 1 วันครึ่ง ภายใต้การบรรยายให้ความรู้ 2 หัวข้อ
และฝึกปฏิบัติ 16 กิจกรรม ทาให้ต้องกระชับเนื้อหาและระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ อย่างไรก็ตามผู้จัด
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย แต่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทางานได้อย่างทั่วถึง และต้องการให้มีการขยายเวลาในการจัดอบรมเพิ่มขึ้น
3) บุคลากรส่วนหนึ่งเกรงความไม่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค
วิด-19 (COVID -19) ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่จัดอบรม จึงขอสละสิทธิ์ไม่เข้าอบรมทาให้บางจังหวั ดมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามที่กาหนดไว้ จึงได้จัดสรรโควต้าให้กับจังหวัดที่มีความสนใจส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมแทน
ข้อเสนอแนะ
1) การส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ไม่
เพียงแต่การพัฒนาศักยภาพบุ คลากรสาธารณสุขในพื้นที่ แต่จาเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผลจากการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้นับว่าประสบผลสาเร็จ ระดับหนึ่ง เนื่องจากผู้
เข้าอบรมให้ความสนใจนาไปขยายผลต่อและต้องการให้จัดอบรมครอบคลุมทุกแห่ง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
จึงพยายามส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมนาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้เข้าร่วม
อบรมเนื่องจากงบประมาณของศูนย์ฯ ไม่เพียงพอสาหรับการจัดให้ครอบคลุมทุกแห่งได้ ซึ่งหน่วยงานบาง
แห่งอาจมีการนาไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป
2) หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณและสื่อให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดาเนินงานได้ครอบคลุมทุกอาเภอในเขตสุขภาพที่ 6 เนื่องจาก
มีหน่วยงานในพื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะรพ.สต.ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
ชุมชนขาดสื่อที่พร้อมใช้ และไม่มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตสื่อจากไฟล์ที่หน่วยงานส่วนกลางได้ให้ไว้
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3) หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพื่ อขยายผลการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกอาเภอในเขตสุขภาพเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
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7. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแก่ผสู้ ูงอายุในชุมชน
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเผชิญ กับ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ปั จ จุ บั น มี ก ารแพร่ร ะบาดไปทั่ วประเทศ โดยมี ผู้ ติ ด เชื้ อ สะสมจ านวน 2,954 คน และมี
ผู้เสียชีวิตไปแล้ว 54 คน (ข้อมูลกรมควบคุมโรค วันที่ 30 เมษายน 2563) ผู้เสียชีวิตมีอายุเฉลี่ย 61 ปี โดย
ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ เป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อได้ง่ายและเกิดอาการที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น จากสถิติพบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังร้อยละ 1030 ต้องรักษาตัวในไอซียู ขณะที่ผู้ป่วยอายุ 65-84 ปี มีอัตราเสียชีวิต ร้อยละ 4-11 และผู้ป่วยอายุ 85 ปีขึ้นไป
มีอัตราเสียชีวิต ร้อยละ 10-27 (ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) ผลกระทบจากการระบาดรวมถึง
การรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ มี โอกาสเกิ ด ความเครี ย ดและวิ ต กกั ง วลกั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ป่วยเรื้อรัง หรือมีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งมาตรการ
ในการควบคุมโรคที่เข้มงวด ทาให้ผู้สูงอายุ ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวและเพื่อนเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้
ผู้สูงอายุเกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง และมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เกิดภาวะซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตาย เพิ่มสูงขึ้น
กรมสุขภาพจิตมีความเป็นห่วงผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกรมควบคุมโรคได้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ปี กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายให้ศูนย์สุขภาพจิตเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวล และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการดูแลสังคม
จิตใจผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชนและผู้สูงอายุให้ความไว้วางใจ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดทา “โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน” โดยมี
เป้าหมายเพื่อเผยแพร่สื่อและองค์ความรู้ในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุให้บุคลากรสาธารณสุข อสม.และ
Care Giver ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อลดความกังวลของผู้สูงอายุ สร้างกาลังใจให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับ
ความเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ างเหมาะสม ตลอดจนเสริม สร้างระบบการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ผู้ สู งอายุ ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม
เปราะบางในชุม ชนให้มี ป ระสิท ธิภาพ โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ป ระสานขอความร่วมมือจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จานวน 6 แห่ ง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว ระยอง และจันทบุรี เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ อสม.และ Care Giver ในการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ ซึ่งทุกจังหวัดมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขณะที่อีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดตราด มีรูปแบบการดาเนินงานที่แตกต่างออกไป เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มียอดสะสมผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวนมาก ส่วนจังหวัดตราดเป็นจังหวัดเดียวในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ยัง
ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจังหวัดจึงมีมาตรการเข้มงวดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทาให้รูปแบบ
กิจกรรมในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราดมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ โดยทั้งสองจังหวัดจะมีการเผยแพร่
สื่ อ ของกรมสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละประเมิ น ความกั งวลต่ อ ไวรั ส COVID-19 ในผู้ สู งอายุ ต ามความ
เหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จะได้นาผลการดาเนินงานโครงการมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แนวทางดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุตามความเหมาะสมในระยะต่อไปอีกครั้ง
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วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ อสม.หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ ในชุ ม ชน และสามารถน าความรู้ไปดูแ ลสั งคมจิตใจผู้สู งอายุ ได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ลด
ความเครียดและความกังวลของผู้สูงอายุเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในปัจจุบัน
2. เสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในชุ มชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
กาลังใจให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของอสม.หรือผู้ ดู แ ลผู้ สู งอายุ (Care Giver) มี ค วามรู้ในการดู แลสั งคมจิต ใจของผู้ สูงอายุ
ในชุมชนเพิม่ ขึ้น
2. ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุในอาเภอเป้าหมายที่ได้รับการดูแลสังคมจิตใจ มีผลการประเมินความกังวลอยู่ใน
ระดับต่า
3. ผู้สูงอายุในอาเภอเป้าหมายได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจอย่างน้อยอาเภอละ 30 คน
การประเมินผลโครงการ
1. เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของอสม.หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) มีความรู้ในการดูแลสังคมจิตใจของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น
2. เป้าหมาย: ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุในอาเภอเป้าหมายที่ได้รับการดูแลสังคมจิตใจ มีผลการประเมินความ
กังวลอยู่ในระดับต่า
3. เป้าหมาย: ผู้สูงอายุในอาเภอเป้าหมายได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจอย่างน้อยอาเภอละ 30 คน
กลุ่มเป้าหมาย
: บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ แ ละอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) หรื อ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
(Care Giver) รวมทั้งสิ้น 530 คน
: ผู้สูงอายุในอาเภอเป้าหมาย จานวน 21 อาเภอ 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 990 คน
ระยะเวลาในการจัด
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
งบประมาณ
งบประมาณดาเนินงานเบิกจากแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ: ประชาชน
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.4 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ปีงบประมาณ
2563 กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อ จานวน 58,990 บาท (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) กิจกรรมที่ 2 อบรมให้
ความรู้ จานวน 96,550 บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม 153,540 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้า
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 151,780 บาท
ผลการดาเนินงาน
อสม./CG สารวจความกังวลผู้สูงอายุฯ จานวน 2 ครั้ง ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด รวม 2,950 คน
สรุปผลได้ ดังนี้
ก่อนให้ความรู้สุขภาพจิต
- ผู้สูงอายุมีความกังวลระดับสูง (12 คะแนนขึ้นไป) จานวน 53 คน ร้อยละ 1.80
- ผู้สูงอายุมีความกังวลระดับปานกลาง (7-11 คะแนน) จานวน 1,219 คน ร้อยละ 41.32
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- ผู้สูงอายุมีความกังวลเล็กน้อย (5-6 คะแนน) จานวน 1,678 คน ร้อยละ 56.88
หลังให้ความรู้สุขภาพจิต โดย อสม. และ care giver
- ผู้สูงอายุมีความกังวลระดับสูง (12 คะแนนขึ้นไป) จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32
- ผู้สูงอายุมีความกังวลระดับปานกลาง (7-11 คะแนน) จานวน 796 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98
- ผู้สูงอายุมีความกังวลเล็กน้อย (5-6 คะแนน) จานวน 2,115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.69
ผลการประเมินความกังวลฯ ครั้งที่ 1 พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความกังวลระดับปานกลาง ร้อยละ
41.32 รองลงมา คือ มีความกังวลเล็กน้อย ร้อยละ 56.88 และมีความกังวลสูง ร้อยละ 1.80 ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
กังวลมากเมื่อต้องออกนอกบ้าน และคิดว่าไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก
ผลการประเมินความกังวลฯ ครั้งที่ 2 หลังจากทีม อสม.และ care giver ลงเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง แจกสื่อ
ความรู้และให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียด พบว่าผู้สูงอายุมีระดับความกังวลลดลง โดยมีความ
กังวลเล็กน้อยเพิ่มจานวนมากขึ้นเป็นร้อยละ 71.69 ขณะที่ผู้สูง อายุมีความกังวลปานกลางและความกังวลสูง
ลดลงเป็นร้อยละ 26.98 และ 1.32 ตามลาดับ ดังแสดงตามกราฟผลการคัดกรองความกังวลผู้สูงอายุต่อ COVID19 เขตสุขภาพที่ 6 อย่างไรก็ตามผลการประเมินความกังวลฯ ครั้งที่ 2 พบว่าผู้สูงอายุที่มีความกังวลสูง (12
คะแนนขึ้นไป) จานวน 39 คน อยู่ในจังหวัดระยองมากที่สุด 14 คน โดยมีความกังวลสูงมากที่สุด (15 คะแนน)
จานวน 4 คน อยู่ในอาเภอเมืองระยองและอาเภอปลวกแดง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความกังวลจากการรับฟัง
ข่ า วทหารชาวอี ยิ ป ต์ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) เดิ น ทางมาพั ก ที่ จั งหวั ด ระยอง ซึ่ งเจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุขและอสม.ได้เยี่ยมดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
ผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
- ผลการประเมิ น ความรู้ ด้ ว ยแบบทดสอบ คะแนนเต็ ม 10 คะแนน พบว่ า ผู้ เข้ า รั บ การอบรม
ทาแบบประเมินความรู้ จานวน 215 คน ได้คะแนนทดสอบก่อนอบรมโดยเฉลี่ย 3.13 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยหลังอบรม 4.40 คะแนน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.49 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 80)
อสม./CG สารวจความกังวลผู้สูงอายุฯ จานวน 2 ครั้ง ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด รวม 2,950 คน
สรุปผลได้ ดังนี้
หลังให้ความรู้สุขภาพจิต โดย อสม. และ care giver
- ผู้สูงอายุมีความกังวลระดับสูง (12 คะแนนขึ้นไป) จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32
- ผู้สูงอายุมีความกังวลระดับปานกลาง (7-11 คะแนน) จานวน 796 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98
- ผู้ สู งอายุ มี ค วามกั งวลระดั บ ต่ า (5-6 คะแนน) จ านวน 2,115 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 71.69
(มากกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70)
อสม. และ Care giver เยี่ยมบ้านและคัดกรองความกังวลต่อไวรัส Covid-19 ในผู้สูงอายุ ดังนี้
- จังหวัดสมุท รปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และระยอง ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ
อาเภอละ 50 คน คัดกรองความกังวลฯ ผู้สูงอายุ อาเภอละ 50 คน
- จังหวัดสระแก้ว ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ อาเภอละ 40 คน
ปัญหา/อุปสรรค
1) ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) ตั้ งแต่ก ลางเดื อนมี น าคม –
พฤษภาคม เป็นช่วงที่มีความวิกฤติค่อนข้างมาก จากยอดตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในประเทศไทยที่
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทาให้หลายจังหวัดมีความเข้มงวดในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยบางจังหวัดมีความ
เคร่งครัดและไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องรวมกลุ่มคน เช่น จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและตราด
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ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงชี้แจงและขอความร่วมมือไปยัง สสจ. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เป็น
ผู้ให้ความรู้กับ อสม.หรือ Care giver ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยใช้คู่มือ พั ดและแผ่น พั บ
ความรู้ต่างๆ ที่ ผ ลิ ตโดยกรมสุ ขภาพจิตและศู นย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็ น แนวทางการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ ร่วมกับการคัดกรองความกังวลฯ ในผู้สูงอายุ ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ส่วน
ใหญ่ในระดับ รพ.สต. สสอ. และสสจ. เป็นผู้ผ่านการอบรมโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มาแล้ว จึงสามารถ
ดาเนินงานในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับอสม.หรือ Care giver ได้เป็นอย่างดี
2) การคัดกรองความกังวลฯ ของผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง online ของกรมสุขภาพจิต ไม่สามารถ
ติดตามข้อมูลรายอาเภอได้ ทาให้ไม่สะดวกในการกากับติดตามข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย ประกอบกับ
ศูนย์ฯ ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งคืนให้จังหวัด ซึ่งจาเป็นต้องรอข้อมูลจากส่วนกลาง ทาให้ข้อ มูลคืน
จังหวัดอาจไม่เป็นปัจจุบัน ศูนย์ฯจึงได้จัดทา QR Code แบบคัดกรองความวิตกกังวลของผู้สูงอายุต่อ
Covid-19 ด้วย google form ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับแบบคัดกรอง online ของกรมสุขภาพจิต โดยเพิ่ม
ช่องอาเภอและจังหวัด เพื่อความสะดวกของศูนย์ฯ ในการติดตามผลการเก็บข้อมู ลของแต่ละพื้นที่ ให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
1) ปรับรูปแบบแบบประเมิน online ของกรม ให้สะดวกต่อการกากับติดตามข้อมูล และคืนข้อมูล ให้
พื้นที่ เช่น ช่องสาหรับระบุอาเภอ
2) หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณและสื่อให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สามารถถ่ ายทอดความรู้แ ละสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานได้ ค รอบคลุ ม ทุ กอ าเภอในเขตสุ ขภาพที่ 6
เนื่องจากมีหน่วยงานในพื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะรพ.สต.ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในชุมชนขาดสื่อที่พร้อมใช้ และไม่มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตสื่อจากไฟล์ที่หน่วยงาน
ส่วนกลางได้ให้ไว้
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8. โครงการอบรมความรูเ้ รื่องวัคซีนใจและภูมิคุ้มกันทางจิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
หลักการและเหตุผล
จากการสารวจสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน พบว่าคนเกิดความเครียดกลั ว
จะติดโรค ต่อมาก็กังวลเรื่องปากท้อง เรื่องพวกนี้เป็นความกดดันที่จะทาให้คนเกิดความเครียด กรมสุขภาพจิต
พยายามที่จะ เฝ้าระวังพร้อมสารวจทางออนไลน์เรื่องความกังวลใจของคนไทย ซึ่งพบว่าประชาชนคนไทย
มีความเครียดตามลาดับเวลาที่เพิ่มขึ้น ในช่วงแรกประชาชนเครียดกว่าเจ้ าหน้าที่สาธารณสุข แต่ในปัจจุบัน
พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความเครียดมากกว่าประชาชนแล้ว เนื่องจากภาระที่มากมายจากการดูแลผู้ป่วย
ผู้มีภาวะเสี่ยง รวมถึงผู้กักตัวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สาหรับผลกระทบ ทางสุขภาพจิตอาจมีผลกระทบ
ช้าแต่อยู่นาน ถ้าระบบการสนับสนุนแห่ งรัฐ หรือระบบสนับสนุนทางสังคม จิตใจมีไม่เพียงพอ ปัญ หาก็จะ
ต่อเนื่องยาวนาน เรื่องของการดูแลทางสังคมจิตใจ กรมสุขภาพจิตพยายามจะเน้นสิ่งที่เรียกว่า “อึด ฮึด สู้” คือ
เราจะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยความเข้มแข็ง และหลังจากวิกฤตเราจะมีความมั่นคงทางใจมากขึ้น ที่สาคัญตอนนี้
ต้องมีวัคซีนใจมีหลักของมันอยู่ 4 อย่าง คือ 1) ครอบครัวต้องสามารถทาให้เกิดความสงบร่มเย็นได้ (Calm) 2)
save คือครอบครัวจะต้องทาให้เกิดความปลอดภัยในครอบครัว เช่น เราไม่เอาไวรัสเข้าบ้าน 3) มีความหวัง
ครอบครัวที่ดี ที่จะเจริญ ที่จะมีศักยภาพที่สูง ต้องเป็นครอบครั วที่มีความหวัง ครอบครัวเราเข้มแข็ง เราต้อง
สร้างโอกาส สร้างความหวัง สร้างโอกาสของเราให้ได้ 4) connectedness คือการติดต่อเชื่อมโยงของคนใน
ครอบครัวหรือชุม ชน และชุมชนเข้มแข็งต่อไป วัคซีนใจนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒ นาให้เกิดได้ในทุกชุมชน
เพราะเป็นสิ่งที่สามารถนาบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของชุมชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ชุมชน
ใดที่มีวัคซีนใจเกิดขึ้นย่อมถือว่าชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันในชุมชน ที่เข้มแข็งจะไม่หวั่นไหวกับวิกฤติต่างๆที่เข้ามา
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดให้มี “โครงการอบรมความรู้เรื่องวัคซีน
ใจและภู มิคุ้มกันทางจิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกิดความตระหนัก เห็นความสาคัญในบทบาทของตนที่จะช่วยเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และสามารถส่งเสริม
ให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรื อวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถทาให้ชุมชนฟื้น
ตัวกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ได้พื้นที่นาร่อง “ชุมชนวัคซีนใจ” ในการดาเนินกิจกรรม 4 สร้าง 2 ใช้
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้างวัคซีนใจ และความเข้มแข็งทางใจ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจจากประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
1. เกิดพื้นที่ต้นแบบการสร้างวัคซีนใจอย่างน้อย 1 ชุมชน
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างวัคซีนใจและพลังสุขภาพจิตในชุมชน
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากขึ้นไป
การประเมินผลโครงการ
1. การประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมที่เข้ารับการอบรม
3. กลุ่มเป้าหมายได้นาความรู้ไปใช้ในพื้นที่แล้วนะมาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนกับชุมชนของจังหวัดอื่น

สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2563

47

ระยะเวลา สถานที่ดาเนินการ
1. กิจกรรมที่ 1 จัด 1 วัน ในเดือน กรกฎาคม 2563
2. กิจกรรมที่ 2 จัด 1 วัน ในเดือน กรกฎาคม 2563
3. กิจกรรมที่ 3 จัด 1 วัน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
งบประมาณ 50,500 บาท
ผลการดาเนินงาน
รุ่นที่ 1 : ประชาชนและเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในตาบลเสม็ดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเป็นครู ก. ในการสร้างวัคซีนใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 35 คน
: มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 100 เปอร์เซ็นต์
: มีความพึงพอใจต่อการอบรมร้อยละ 99.2
รุ่นที่ 2 : ประชาชน อสม. และเครือข่ายต่างๆในตาบลเสม็ด ได้รับการพัฒนาศักยภาพประชาชนในชุมชน
เรื่อง หลักการสร้างวัคซีนใจ (4 สร้าง 2 ใช้) และพลังสุขภาพจิต (RQ) รวมทั้งสิ้น 40 คน
: มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 100 เปอร์เซ็นต์
: มีความพึงพอใจต่อการอบรมร้อยละ 98.7
รุ่นที่ 3 : ประชาชนและเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในตาบลเสม็ด แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ รวมทั้งสิ้น 35 คน
: มีความพึงพอใจต่อการอบรมร้อยละ 98.4
ปัญหาอุปสรรค (ภาพรวม)
หากจัดหลายวันประชาชนและอสม.ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภาระต่างๆทาให้พลาดโอกาสใน
การพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม)
1. อยากให้จัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากวันธรรมดาต้องไปรับลูกหลานที่โรงเรียนทาให้กังวลเวลามา
เข้าร่วมประชุม/อบรม
2. อยากให้จัดให้ครบทุกตาบล จะได้มีเครือข่ายในการช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันเพราะเป็นการอบรม
ที่มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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9. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยอง
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเผชิญ กับ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ปั จ จุ บั น มี ก ารแพร่ระบาดไปทั่ ว ประเทศ โดยมี ผู้ ติ ด เชื้ อ สะสมจ านวน 3,119 คน และมี
ผู้เสียชีวิตไปแล้ว 58 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน อายุเฉลี่ย 37 ปี (ข้อมูลกรมควบคุมโรค วันที่ 8
มิถุนายน 2563) โดยผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหัวใจเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและเกิดอาการที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคดังกล่าว รวมถึงการรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ มาตรการในการควบคุมโรคที่เข้มงวด และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนเกิดความเครียด ท้อแท้ สิ้นหวัง ประชาชนเกิดความยากลาบาก
ในการปรับตัว เสี่ยงต่อการมีปัญ หาสุขภาพจิต อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ผลกระทบรายบุคคลเท่านั้น แต่ยัง
ขยายวงกว้างไปถึงชุมชนอีกด้วย เช่น เกิดการตีตราและตั้งข้อรังเกียจกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา
กรมสุ ข ภาพจิต มี ค วามเป็ น ห่ วงประชาชนในช่ วงสถานการณ์ วิก ฤติ ก ารแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส
COVID-19 จึงมอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตจัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชนครอบคลุม
ทุกเขตสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชนด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ คือ สร้างชุมชนที่รู้สึก
ปลอดภัย สงบ มีความหวัง เข้าใจให้โอกาส รวมถึงใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนและใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (หลัก อึด ฮึด สู้) ให้สมาชิกชุมชนสามารถปรับตัวและฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ
ภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤติ ยกระดับความคิด จิตใจ และมีพลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไปได้หลังจากผ่าน
พ้นเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องใช้
ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในชุมชนเป็นรากฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็งในชุมชน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดทา “โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยอง” โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนาชุมชนให้มีองค์ความรู้การเสริม สร้างวัคซีนใจในชุมชนตาม
หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายสามารถนาหลักวัคซีนใจ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ เสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกในชุมชนและสร้าง
สายสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนาชุมชน อสม. และบุ คลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเป็น
แกนนาในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนให้สมาชิกชุมชนสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสถานการณ์วิกฤติ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนาชุมชนให้มีองค์ความรู้การเสริม สร้างวัคซีนใจตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้
ในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายสามารถนาหลักวัคซีนใจ ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานวัคซีนใจตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ในชุมชนต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน
2. เกิดพื้นที่ต้นแบบการสร้างวัคซีนใจอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากขึ้นไป
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การประเมินผลโครงการ
4. ประเมินผลการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ ของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
แกนนาชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน อสม. บุคลากรสาธารณสุขจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวม 35 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 , วันที่ 9 และ 16 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบั ว
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
งบประมาณ
งบประมาณดาเนินงานเบิกจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชน
ได้ รับ การเสริม สร้ างศั ก ยภาพตามช่ ว งวั ย กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1.4 ปี งบประมาณ 2563 จ านวน 56,000 บาท
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 48,804 บาท
ผลการดาเนินงาน
1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาศักยภาพแกนนาชุมชนในการเสริมสร้างวัคซีนใจพื้นที่
ต้นแบบจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ฟังการบรรยายให้ความรู้วัคซีนใจในชุมชน และเข้าร่วม
กิจกรรมตามฐานการสร้างวัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ เพื่อสร้างแกนนาชุมชนและส่งเสริมให้มีการนาความรู้ไป
เผยแพร่ในชุมชนและครอบครัวต่อไป ซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างพลังใจในชุมชนและระดมความคิด
ร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางการสร้างวัคซีนใจตามความเหมาะสมของพื้นที่ต้นแบบ โดยสามารถสร้างแกน
นาชุมชนได้จานวน 35 คน ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ รพ.สต.
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และชาวบ้าน
2) กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างวัคซี นใจในชุมชนต้นแบบจังหวัด
ระยอง วิทยากรประกอบด้วยแกนนาชุมชนที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
สมาชิกในชุมชน โดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 25 คน ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ชุมชนดาเนินการและพร้อมทั้งสร้างกาลังใจให้แก่กัน
3) กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ เป็น
กิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลังการนาวัคซีนใจไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยมีแกนนาและ
สมาชิกชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งพบว่าพื้นที่มีการนา
วัคซี นใจไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้ นที่ โดยมีรพ.สต.บ้านหัวชวด และ
สานั กงานสาธารณสุ ขอาเภอบ้ านค่าย เป็ น พี่ เลี้ยงในการสร้างชุมชนปลอดภั ย สงบ มีค วามหวังและ
ไม่ตีตรา ด้วยการให้ ความรู้กับประชาชนผ่านคลินิกต่างๆของรพ.สต. หรือเสียงตามสายของหมู่บ้าน
การเป็นตัวอย่างที่ดีของแกนนาชุมชน และการให้ความรู้ของผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในการประชุมหมู่บ้านหรือ
วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนสมาชิกในชุมชนได้มีการนาความรู้และสื่ อต่างๆที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน
บ้านและคนในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกาลังใจ ช่วยเหลือกันและกัน ไม่มีการตีตราหรือรังเกียจคนที่มา
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จากต่างถิ่น ทุกคนในชุมชนช่วยเหลือกันร่วมจิตอาสาทาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อแบ่งปันกัน
ในชุมชน ซึ่งทุกคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ความเข้มแข็งของคนในชุมชน /ครอบครัวอบอุ่น/มีบรรทัดฐานสังคมน่าอยู่ เอื้ออาทรกันช่วยเหลือกัน
2) ผู้นาท้องถิ่นสนับสนุนและเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพจิต/สร้างภูมิคุ้มกันใจให้ประชาชนในพื้นที่
3) แกนนาชุมชนให้ความร่วมมือ พร้อมเปิด ใจเรียนรู้และรับองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนาไปถ่ายทอดให้สมาชิก
ชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มคนจานวนมากได้ จึงต้องคัดเลือกแกนนาที่มีศักยภาพสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อได้ อย่างไรก็ตามแกนนาที่ได้รับคัดเลือกมานั้น ส่วนใหญ่มีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน
จึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาที่
จากัด
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10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน
และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ผลกระทบที่ตามมาได้ส่งผลเป็นวงกว้างในประชาชน
ทุก กลุ่มวัย ทุ กอาชีพ และทั่ วทั้ งประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่วัน ที่ 3 เมษายน 2563 ที่ รัฐบาลออกประกาศ
เคอร์ฟิวโดยมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ การสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ในหลายจังหวัด ข้อมูลจากสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่ามีแรงงานในประเทศไทยราว 4 ล้านคน ซึ่งเป็นร้อยละ 25
ของแรงงานทั้งหมดอาจต้องตกงานช่วงโควิด โดยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้า ที่พัก บริการท่องเที่ยว และบริการ
ขนส่ง ทาให้เกิดการว่างงานสูง บางคนตกงาน ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง ส่งผลให้แต่ละคนต้องปรับเปลี่ยน
การดาเนินชีวิตประจาวัน และอีกหลายๆ คนยังหาทางออกให้กับตัวเองรวมทั้งครอบครัวไม่ได้ ประชาชนเกิด
ภาวะเครียด รู้สึกหดหู่ โดดเดี่ยว ไม่มั่นคงปลอดภัย อาจทาให้เกิดภาวะท้อถอยหมดหวัง เกิดภาวะซึมเศร้า มี
โอกาสตัดสินใจทาสิ่งใดๆโดยไม่รอบคอบ จนนาไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว การทาร้า ยตนเอง
หรือฆ่าตัวตายในที่สุด
กรมสุ ขภาพจิต โดยศูนย์สุ ขภาพจิตที่ 6 เล็งเห็ นถึงความสาคัญ ในการบู รณาการป้องกัน ปั ญ หา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน โดยมุ่งใช้กลยุทธ์ที่ทาให้ชุมชนมีความเข้าใจในการป้องกันโรค มีวิธีรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ที่สาคัญคือ การดูแลใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้าน
ความปลอดภัยในชุมชน ลดความตื่นตระหนก และค่อยๆ ฟื้นฟูให้คนในชุมชนสามารถกลับมาดาเนินชีวิตตาม
วิถีใหม่ได้อย่างมีความสุข ด้วยการนาแนวคิด “การสร้างวัคซีนใจในชุมชน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ โดยใช้ศักยภาพของคนในชุมชนที่มีอยู่ ร่วมกับสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในชุมชน ในการบริหาร
จัดการ ร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัย คนในชุมชนรู้สึก
สงบ มีความหวัง เข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย หรือผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว หากคน
ในชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจก็จะส่งผลให้ประชาชนปรับตัวได้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ จังหวัด
จันทบุรี ด้วยการใช้หลัก “4 สร้าง 2 ใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดาเนินงาน “วัคซีน
ใจในชุมชน” ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนและเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการดูแลจิตใจคนใน
ชุมชนลดผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันป้องกัน แก้ไขปัญหา จนสามารถผ่านพ้น
ปัญหาไปได้ ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนชุมชนมีความพร้อมในการดูแลจิตใจคน
ในชุมชนได้หากเกิดวิกฤตขึ้นอีกครั้งในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดาเนินงาน “วัคซีนใจในชุมชน” ด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้างวัคซีนใจในชุมชน และความเข้มแข็งทางใจ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสาเร็จ และสรุปผลการดาเนินงานสร้างวัคซีนใจ ในชุมชน
ต้นแบบ
วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากความพึงพอใจในการอบรม และแบบสอบถามความรู้ก่อน-หลังการอบรม โดยผู้เข้า
อบรมเป็นผู้ประเมินตนเอง
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ระยะเวลาในการจัด สถานที่จัดโครงการ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสอยดาว อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสาธารณสุขระดับ สสจ. สสอ. รพช. รพ.สต. ครู แกนนาชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 35 คน คณะทางานและวิทยากร 5 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
งบประมาณ
งบด าเนิ น งานของศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 6 ประจ าปี งบประมาณ 2563 แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.4
จานวน 25,380 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. ผู้ เข้ าร่ วมโครงการฯ รวมทั้ งสิ้ น 35 คน มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม 30 คน ร้อ ยละ 85.71 โดยผู้ เข้ าร่ ว ม
โครงการฯ ทั้ง 35 คน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพจิตตามหลักวัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ การ
สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และความเข้มแข็งทางใจ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การอบรม ผลการประเมินความรู้ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 4.60 คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม 8.63
2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 92.81 (คะแนน 4.67)
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการลงเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง
และโอกาสพัฒนา รวมทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในพื้นที่โดยคน
ในชุมชนมีส่วนร่วม
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11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในพื้นที่นาร่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563

หลักการและเหตุผล
ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งสงผลกระทบทา
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด ไมเพียงแตรายบุคคลเทานั้น แตยังขยายวง
กว้างไปในระดับชุมชน และระดับประเทศ ทาให้ประชาชนมีความยากลาบากในการดาเนินชีวิต และต้องเผชิญ
กับปญหาเพียงลาพัง จึงมีโอกาสที่ประชาชนจะจัดการแกปัญหาด้วยวิธีการไมเหมาะสมหรือปฏิบัติตัวไมถูกต้อง
ประชาชนบางคนอาจรูสึกโดดเดี่ยว หดหู ท้อแท้ สิ้นหวัง และนาไปสูการเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรงตามมา
กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายที่จะสร้างวัคซีนใจ(Community vaccines) เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน
(Community immunity) เป็นการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 และปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งต้องเร่งดาเนินการสร้างวัคซีนใจ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงเห็นควรจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในพื้นที่นาร่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างวัคซีนใจ
ในชุมชนตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน รวมทั้งลด
ผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และถอดบทเรียนการดาเนินงานสร้างวัคซีนใจเพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินงานของพื้นที่อื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
ชุมชน
เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในชุมชน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนาในการสร้างวัคซีนใจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนาในชุมชนตามหลักวัคซีนใจ ความเข้มแข็งทางใจ และการสร้างความรอบรู้
ทางสุขภาพจิต
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจจากประชาชนและเครือข่ายทุกภาค
ส่วน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน
2. เกิดพื้นที่ต้นแบบการสร้างวัคซีนใจอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากขึ้นไป
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วิธีการประเมินผล
1. การมีส่วนร่วมทากิจกรรม / การร่วมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
2. เครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองอุดมชลจร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขที่ร่วมดาเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ตาบลคลองอุดมชลจร
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนรวมทั้งสิ้น 90 คน
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้งบประมาณรวม 45,661 บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
1. กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมวัคซีนใจตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ และเกิด
เป็นพื้นที่ต้นแบบวัคซีนใจในชุมชน
2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการประชุมระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อย 97.5
ปัญหา / อุปสรรค
การระบาดของ COVID-19 ที่ยังต้องรักษามาตรการในการดาเนินงานและการปฏิบัติตัว
ข้อเสนอแนะ
อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งสงผลกระทบทา
ให้ป ระชาชนเกิด ความกลัว ความวิต กกังวล และความเครีย ด ไม เพีย งแตรายบุค คลเทานั้น แตยังขยายวง
กว้างไปในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ ทาให้ประชาชนมีความยากลาบากในการปรับตัว และต้อง
เผชิญ กับปญหาเพียงลาพัง จึงมีโอกาสที่ประชาชนจะจัดการแกปัญหาด้วยวิธีการไมเหมาะสมหรือปฏิบัติตัว
ไมถูกต้อง ประชาชนบางคนอาจรู สึกโดดเดี่ยว หดหู ท้อแท้ สิ้นหวัง และนาไปสู การเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง
ตามมา กรมสุข ภาพจิต จึง มีน โยบายที ่จ ะสร้า งวัค ซีน ใจ(Community vaccines) เพื่อ ให้เ กิด ภูมิคุ้ม กัน ใน
ชุม ชน (Community immunity) เป็น การปองกัน การแพรระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกัน
ปัญ หาสุข ภาพจิต แก่ป ระชาชนทุก กลุ่ม วัย ภายใต้ถ านการณ์ก ารแพร ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 (โควิด -19) ซึ่งต้องเร่งดาเนินการสร้างวัค ซีนใจ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงเห็นควรจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในชุม ชน รวมทั้ง ลดผลกระทบของปัญ หาสุข ภาพจิต ที่อ าจเกิด ขึ้น จากการแพร ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด -19) และถอดบทเรียนการดาเนินงานสร้างวัคซีนใจเพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินงาน
ของพื้นที่อื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
ชุมชน
1.1 เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในชุมชน
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนาในการสร้างวัคซีนใจ
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนาในชุมชนตามหลักวัคซีนใจ ความเข้มแข็งทางใจ และการสร้างความรอบรู้
ทางสุขภาพจิต
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจจากประชาชนและเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
วิธีการประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม
สถานที่ และระยะเวลาในการจัด
1.กิจกรรมที่ 1 จัด 1 วัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินหอม อาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2.กิจกรรมที่ 2 จัด 1 วัน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินหอม อาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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3.กิจกรรมที่ 3 จัด 1 วัน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินหอม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
ชุมชน
1. ประชาชนและเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
รวม 30 คน
2. วิทยากรและคณะทางาน
รวม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนาในการสร้างวัคซีนใจ
1. ประชาชนและเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
รวม 35 คน
2. วิทยากรและคณะทางาน
รวม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ
1. ประชาชนและเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
รวม 30 คน
2. วิทยากรและคณะทางาน
รวม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
รวมเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 110 คน
งบประมาณ
จากงบประมาณดาเนินงานเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ
ประชาชนได้ รับ การเสริม สร้างศั ก ยภาพตามช่ วงวัย กิ จกรรมหลั ก ที่ 1.4 ใช้ งบประมาณไป 64,175 บาท
(หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
- มี จ านวนคนเข้ า ร่ ว มโครงการจ านวนทั้ ง สิ้ น 122 คน ประกอบด้ ว ยผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานจากส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั งหวัด ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ เจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบล อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมู่บ้าน วิทยากรและคณะทางาน
- มีการบรรยายสถานการณ์สุขภาพจิตของประชาชนภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019
และแนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบ การเสริมสร้ างความเข้มแข็งทางใจในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน ตามแนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน “4 สร้าง 2 ใช้” ทาความรู้จักพลังใจ บนพื้นฐานของพลัง
อึด การสร้างกาลังใจหรือแรงใจ บนพื้นฐานของพลังฮึด การจัดการความเครียด การปรับตัว และการหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหา โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกการเสริมสร้างวัคซีนใจ หลัก 3 ส.
การสื่อสาร/การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ การเสริมสร้างพลังชุมชน การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) และการวิเคราะห์และจัดทาแผนสร้างวัคซีนใจในชุมชน ทาความรู้จักพลังใจ บนพื้นฐานของ
พลังอึด การสร้างกาลังใจหรือแรงใจ บนพื้นฐานของพลังฮึด การจัดการความเครียด การปรับตัว และการหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจอีกด้วย
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- กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.44
ปัญหา/ อุปสรรค
1. บุคลากรในพื้นที่มีภาระงานที่มาก ทาให้มีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการอาจไม่เพียงพอต่อกิจกรรม อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในครั้งต่อไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดาเนินงาน/ ประเมินผลโครงการ
ควรมีการขยายระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจในโปรแกรมได้อย่างเต็มที่
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13.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
หลักการและเหตุผล
ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งสงผลกระ
ทบทาให้ป ระชาชนเกิด ความหวาดกลัว ความวิต กกังวล และความเครีย ด ไมเพียงแตรายบุค คลเทานั้น
แตยังขยายวงกว้างไปในระดั บชุมชน และระดั บประเทศ ท าให้ ประชาชนมี ความยากล าบากในการด าเนิ นชีวิต
และต้องเผชิญ กับ ปญหาเพีย งล าพัง จึงมีโอกาสที่ป ระชาชนจะจัดการแกปัญ หาด้ว ยวิธีก ารไมเหมาะสม
หรือ ปฏิบ ัต ิต ัว ไม ถูก ต้อ ง ประชาชนบางคนอาจรู ส ึก โดดเดี ่ย ว หดหู ท้อ แท้ สิ ้น หวัง และน าไปสู
การเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรงตามมา กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายที่จะสร้างวัคซีนใจ(Community vaccines) เพื่อให้
เกิ ดภูม ิคุ ้ม กัน ในชุ มชน(Community immunity) เป็ นการปองกั นการแพรระบาดของโควิ ด -19 และปั ญ หา
สุขภาพจิตในระยะยาว
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ซึ่งต้องเร่งดาเนินการสร้างวัคซีนใจ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงเห็นควรจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน รวมทั้งลด
ผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และถอดบทเรี ย นการด าเนิ น งานสร้ า งวั ค ซี น ใจเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบในการด าเนิ น งานของพื้ น ที่ อื่ น ต่ อ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ างวั คซี นใจในชุ มชนตามหลั ก 4 สร้ าง 2 ใช้ และความเข้ มแข็ งทางใจ (Resilience Quotient : RQ)
ในสถานการณ์ covid-19 ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ความเข้มแข็งทางใจ และการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพจิตแก่
ประชาชนในชุมชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจในพื้นที่ต้นแบบ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ได้พื้นที่ต้นแบบการสร้างวัคซีนใจอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน
2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากขึ้นไป
การประเมินผลโครงการ
1. การมีส่วนร่วมทากิจกรรม / การร่วมแสดงความคิดเห็น
2. ถอดบทเรียนการดาเนินงานตามมาตรการวัคซีนใจในชุนชน
3. ประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ ของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
แกนนาชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน อสม. บุคลากรสาธารณสุขจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวม 35 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ 3 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 , วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
วัดศรีวารีน้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
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งบประมาณ
งบประมาณดาเนินงานเบิกจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชน
ได้ รับ การเสริม สร้ างศั ก ยภาพตามช่ ว งวั ย กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1.4 ปี งบประมาณ 2563 จ านวน 63,000 บาท
(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 53,790 บาท(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนในการเสริมสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ฟังการบรรยายให้ความรู้วัคซีนใจในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการสร้าง
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ เพื่อสร้างแกนนาชุมชนและส่งเสริมให้มีการนาความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและ
ครอบครัวต่ อไป ซึ่ งกิจ กรรมมุ่ งเน้ น การสร้ างพลั งใจในชุม ชนและระดมความคิ ด ร่วมกั น เพื่ อ กาหนด
แนวทางการสร้างวัคซีนใจตามความเหมาะสมของพื้นที่ต้นแบบ โดยสามารถสร้างแกนนาชุมชนได้จานวน
40 คน ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ
ชาวบ้าน
2) กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ
วิทยากรประกอบด้วยแกนนาชุมชนที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิก
ในชุมชน โดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 35 คน ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ชุมชนดาเนินการและพร้อมทั้งสร้างกาลังใจให้แก่กัน
3) กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานวัคซีนใจ
ในชุมชน เป็นกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลังการนาวัคซีนใจไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดย
มีแกนนาและสมาชิกชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งพบว่า
พื้นที่มีการนาวัคซีนใจไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรพ.สต.วั ดศรี
วารีน้ อย และส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอบางเสาธงเป็ น พี่ เลี้ยงในการสร้างชุม ชนปลอดภั ย สงบ มี
ความหวังและไม่ตีตรา ด้วยการให้ความรู้กับประชาชนผ่านคลินิกต่างๆของรพ.สต. หรือเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน การเป็นตัวอย่างที่ดีของแกนนาชุมชน และการให้ความรู้ของผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในการประชุม
หมู่บ้านหรือวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนสมาชิกในชุมชนได้มีการนาความรู้และสื่อต่างๆที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้กับเพื่อนบ้านและคนในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกาลังใจ ช่วยเหลือกันและกัน ไม่มีการตีตราหรือ
รังเกียจคนที่มาจากต่างถิ่น ทุกคนในชุมชนช่วยเหลือกันร่วมจิตอาสาทาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
เพื่อแบ่งปันกันในชุมชน ซึ่งทุกคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ปัจจัยความสาเร็จ
1.ความเข้มแข็งของคนในชุมชน /ครอบครัวอบอุ่น/มีบรรทัดฐานสังคมน่าอยู่ เอื้ออาทรกันช่วยเหลือกัน
2.ผู้นาท้องถิ่นสนับสนุนและเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพจิ ต/สร้างภูมิคุ้มกันใจให้ประชาชนใน
พื้นที่
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3.แกนนาชุมชนให้ความร่วมมือ พร้อมเปิดใจเรียนรู้และรับองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อนาไปถ่ายทอดให้สมาชิก
ชุมชน
4) ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนินเป็นอย่างดี
ปัญหา/อุปสรรค
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มคนจานวนมากได้ จึงต้องคัดเลือกแกนนาที่มีศักยภาพสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อได้ อย่างไรก็ตามแกนนาที่ได้รับคัดเลือกมานั้น ส่วนใหญ่มีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน
จึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิ จกรรมได้อย่างเต็มที่เพราะเวลา
ที่จากัด
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14.โครงการสัมมนาสรุปผลถอดบทเรียนการดาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้เกิดความเครียด วิตก
กังวล การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและข้อจากัดในการทางานและการประกอบอาชีพ เกิดความไม่
มั่นคงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งระยะเวลาการจัดการจนกว่าจะพ้นระยะวิกฤตดูยืดยาวออกไปจนกว่า
จะมีการผลิตวัคซีนใหม่สาเร็จ ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ภาวะสุขภาพจิ ตของประชาชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ถูกกักกันโรค
และผู้ติดเชื้ออยู่ในความเครียด ความหวาดหวั่นและสะสมกลายเป็นภาวะของความท้อแท้ใจที่นามาสู่ภาวะ
ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการดาเนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน
โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน ปลอดภัยจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) และมีความ
เข้มแข็งทางใจ พร้อมจะที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมภายใต้ "วิถีใหม่" หรือ "New Normal"
เพื่อจัดการกับปัญหาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)
กรมสุขภาพจิตจึงได้มีแนวทางการสร้างวัคซีนใจเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชนที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือ
กันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่ วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถ
ก้าวข้ามปัญหาไปได้ อีกทั้งยังสามารถทาให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็วและผ่านวิกฤตโค
วิด-19 นี้ไปด้วยกัน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ในฐานะผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 6 และมีภารกิจในการในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สนับสนุนให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ขับเคลื่อนการดาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ 8 จังหวัด ในเขต
สุขภาพที่ 6 จึงได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลถอดบทเรียนการดาเนินงานเสริมสร้ างวัคซีนใจในชุมชน เขต
สุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อถอดบทเรียนผลการดาเนินงานและให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจ นาไปสู่การขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดาเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
2. เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจ นาไปสู่การขยายผลการดาเนินงาน
ในพื้นที่
การประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2562 ระดับมากถึงมากที่สุด
ระยะเวลาดาเนินการ/สถานที่
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน ๒๕๖๓ ณ ชีวารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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งบประมาณ
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก ที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ ก
จานวนทั้งสิ้น 36,000 บาท,(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กิจกรรมหลักที่ 1.2 สร้างเสริมสุขภาพจิตในเด็กวัย
เรียนและวัยรุ่น จานวน 41,000 บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กิจกรรมหลักที่ 1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิตในวัย
ทางาน จานวน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)กิจกรรมหลักที่ 1.4 สร้างเสริมสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ
จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานและสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนนาไปสู่การขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่ โดยพื้นที่ดาเนินโครงการวัคซีนใจได้แก่
จังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดระยอง อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดฉะเชิงเทรา อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดจันทบุรี อาเภอสอยดาว
จังหวัดตราด อาเภอเขาสมิง
จังหวัดปราจีนบุรี อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสระแก้ว อาเภออรัญประเทศ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดาเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียน
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15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขแก่ประชาชนในพื้นทีน่ าร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ
2563
หลักการและเหตุผล
กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
และเจ้าหน้าที่มีความสุข และได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 - 2565) กรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้งาน
สุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ประชาชนในทุ ก กลุ่ ม วัยสามารถดู แ ลสุ ขภาพจิต ของตนเอง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบบริก ารสุขภาพจิ ต
ครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ และพัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิต เพื่อกาหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของ
ประเทศต่อไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง โดยบูรณา
การงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) จึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างสุขแก่ประชาชนในพื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนและเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข มีความรอบรู้ทางสุขภาพจิต และสามารถอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข
2. เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพจิต
3. เพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข และมีความรอบรู้ทางสุขภาพจิต
2. มีผู้แทนจากคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) ร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
วิธีการประเมินผล
1. การมีส่วนร่วมทากิจกรรม / การร่วมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตาบลพลงตาเอี่ยม ตาบลวังจันทร์ และตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 มีจานวนทั้งสิ้น 71 คน รุ่นที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 72 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 143 คน
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ :
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่
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สอดคล้องกับนโยบาย จานวน 25,000 บาท ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใช้งบประมาณไป 23,184 บาท
(สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม มีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเองและคนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน
ข้อเสนอแนะ

อยากให้มีการจัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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