1

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
1. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต
3. หลักการและเหตุผล
กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชน
สุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข และได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมี
เป้าประสงค์เพื่อให้งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข โดยมุ่งเน้น
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง สนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ และพัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิต เพื่อ
กาหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศต่อไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเองโดยบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) รวมทั้งสร้าง
ความรอบรู้ทางสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน ในการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จานวน 8 จังหวัด อันประกอบด้วย
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว จึงเห็นควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้
เครือข่ายงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 6 มีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรม
สุขภาพจิต สามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
และงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งวางแผนการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามบริบทของพื้นที่
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
4.2
เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่าคณะกรรมพั
น
ฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ(พชอ.)และงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วม
วางแผนการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามบริบทของพื้นที่
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5.1 กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
5.2 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานสุภาพจิตและจิตเวช
5.3 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป
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6. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเบิกจ่ายจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบบริการ จานวน 280,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท ( สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามรายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน (
176 คน X 350 บาท X 2 มื้อ)
=
123,200 บาท
- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม (176 คน X 50 บาท X 4 มื้อ)
=
35,200 บาท
- ค่าที่พัก (
65 ห้อง X 1,600 บาท X 1 วัน)
=
104,000 บาท
- ค่า
วิทยากร
=
11,400 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
=
4,200
บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
=
1,000
บาท
- ค่าน้ามัน
=
1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
280,000 บาท
หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายในข้อ 12 สามารถจ่ายทดแทนกันได้
7. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด
7.1 บรรยาย นโยบายการขับเคลื่อนการดาเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563
7.2 อภิปรายหัวข้อ การสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล
7.3 บรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กลุ่มปฐมวัย
7. 4 บรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยเรียน
7. 5 บรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยรุ่น
7. 6 บรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยทางาน
7. 7 บรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยสูงอายุ
7.8 บรรยายหัวข้อ แนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน
7.9 บรรยายหัวข้อ แนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และในโรงพยาบาลชุมชน
7.10 บรรยายหัวข้อ แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอาเภอ( DHS) ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
7.11 บรรยายหัวข้อ แนวทางการดาเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสมาธิADHD)
สั้น( และออทิสติกA( SD)
7.12 บรรยายหัวข้อ แนวทางการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว( PCC) ให้มีระบบ/กิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโรคจิต
7.13 บรรยายหัวข้อ แนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
7.14 บรรยายหัวข้อ แนวทางการดาเนินงาน MCATT SMI-V และ พรบ.สุขภาพจิต
7.15 แบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม เพื่อจัดทาแผนบูรณาการงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
8. วิธีการประเมินผล
8.1 กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรมสุขภาพจิต
8.2 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานสุภาพจิต
8.3 ร้อยละ85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป
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9. ผลการดาเนินงาน
9.1 มี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 171 คน โดยใช้จ่ายงบประมาณจากแผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้าน
สุขภาพจิต กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ จานวน รวมทั้งสิ้น 249,848 บาท
(สองแสนสี่หมืน่ เก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
9.2 กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามนโยบายกรม
สุขภาพจิต และมีแผนการดาเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563
9.3 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการประชุมระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อย 80.67
10. ปัญหา / อุปสรรค
10.1 นโยบาย ตัวชี้วัดมีจานวนมาก ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจในรายละเอียด
10.2 รูปแบบการชี้แจงอาจยังไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด เนื่องด้วยงบประมาณ
และระยะเวลาที่จากัด
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดาเนินงาน / ประเมินผลโครงการ
- ไม่มี

ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ
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