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ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต
ชุมชน พัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมจัดท าแผนแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ  และนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิต เพ่ือให้ประชาชนทุก          
กลุ่มวัยในพ้ืนที่ ได้รับการดูแลสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติอย่ างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                      
เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ทิศทางการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพจิต  กิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
สามารถดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลจากการ
ติดตามการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการดูแลสุขภาพจิตของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ นโยบายของกรมสุขภาพจิต นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขและนโยบายของประเทศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นฐานข้อมูล
ส าคัญส าหรับผู้สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ประวตัิความเป็นมา 

 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ 

 ข้อมูลทั่วไป 
  



 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

2 

 
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  
  

ศูนย์สุขภาพจิตที่  2 เดิมคือศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต    
กระทรวงสาธารณสุข เดิมมีการจัดตั้งจ านวน 4  แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพจิต 1 – 4  รับผิดชอบ ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่า 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 4  มีพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างใหญ่   เกินกว่าก าลังของบุคลากรประจ าศูนย์สุขภาพจิต         
ที่จะดูแลได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเพ่ิมประจ าเขตตรวจราชการ 
จ านวน  13  แห่ง  ตามค าสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 039/2542  ลงวันที่ 18 มกราคม 2542  เป็นการภายใน      
และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
 

 
 

ภาพที่ 1  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  ปี 2542 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  เริ่มเปิดด าเนินการ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน  2542 ส านักงานใช้อาคารใน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  รับผิดชอบ 6 จังหวัด ในเขตตรวจราชการ
สาธารณสุขที่  9 ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์  ต่อมารัฐบาลประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  กรมสุขภาพจิตจึงได้ปรับบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้างให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งประกาศ         
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า73 – 78  ให้มีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 12  
โดยแบ่ง ส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน คือ 
         1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
         2. กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต  
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ต่อมาในปี   2548  รัฐบาลมี นโยบายแบ่ งเขตตรวจราชการสาธารณสุ ข ตามเขตการปกครอง เป็ น 19 เขต                             
โดยให้ ศู นย์ สุ ขภาพจิ ตที่   9   รับผิ ดชอบเขตตรวจราชการสาธารณ สุ ขที่  2  และในปี  2552 มี ก าร                       
เปลี่ยนแปลง ล าดับเขตตรวจราชการสาธารณสุขใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ                                
เขตตรวจราชการที่  17  จ านวน 5  จังหวัดเดิม  ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  ปี 2557 – 2561 

 

ในปี 2557 กรมสุขภาพจิตจึง มีค าสั่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  ย้ายส านักงานมาประจ าเขตสุขภาพที่ 2 
โดยเช่าอาคารเลขที่  138/35-36 หมู่ที่  7 สี่แยกอินโดจีน ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 – 31 มีนาคม 2561 ในปีงบประมาณ 2558 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก              
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เพ่ือให้สอดคล้องกับเขตบริการ   

ภาพที่ 3  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  ปี 2561 – ปัจจุบัน 
 

ปี  2561 อาคารส านักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
เลขที่ 999 หมู่ 2 ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และได้ย้ายที่ท าการจากสี่แยกอินโดจีน  
มาท่ีปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา 
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ท าเนียบผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 
ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน  มีผู้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  จ านวน 5 ท่าน  

ดังนี้ 
 

  
 
1.นางสีคิ้ว   ดิษริยะกุล     
  ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.2542 - 2550 

  
2.นางสาวจันทร์ศรี  ทองขาว     
  ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.2550 - 2557 

  
3.นางวรรณวิไล  ภู่ตระกูล    
  ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.2557 - 2558 

  
4.ว่าที่ร้อยโท โฆษิต     กัลยา 
  ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ. 2558 – 2562 
 
 
 
5.นายชูพงษ์  สังข์ผลิพันธ์ 
  ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

 
 

ภาพชุดที่ 1 ภาพผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 
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โครงสร้างการบริหารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 ผังแสดงโครงสร้างการบริหารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 
นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ ์

ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 
นางกรรณิการ์ หนูสอน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

 
นางหยกฟา้ เพ็งเลีย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

 
นางสาวศุภัคชญา วรวัตร 

นักจัดการทัว่ไป 

ช านาญการ 
 

 
นางสาวพัชราวรรณ ชยัโยง 
เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชีปฏิบัติงาน 
 

 
นางสาวกรรณิการ์ พกุศร 

นักจิตวิทยาคลินิก 

ช านาญการ 
 

 
นางหยกฟา้ เพ็งเลีย 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

 
นายณัฐพล พูลวิเชียร 
นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 

 
นายภวูนัย แสวงบุญ 

นักวิชาการสาธารณสุข 

 
นายประสงค์ มีทุน 

นักวิชาการสาธารณสุข 

 
นายพีรเดช  รอดกสิกรรม 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

 
นางสาวศศิรกานญ์ รุ่งสกุล 

นักจิตวิทยา 

 
นางสาวคณิตฐา ธงวิชยั 

นักจิตวิทยา 

 
นางสาวธนัญญา ยงทอง 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 

 
นางสาวสาวิตรี ฉิมหวัร้อง 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 

 
นางชนารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ 

นักจัดการทัว่ไป 

 

 
นางสาวพีรญา ค าจริง 

นักวิชาการพัสด ุ
 

 
นางสาวจันทร์เพ็ญ นวนบาง 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
นายเสกสรรค์ ทองนาค 

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
 

 
นายพรชัย กล่ าเจริญ 

พนักงานบริการ 
 

 
นายชัยสิทธิ์ เรือนกอ้น 

พนักงานบริการ 
 

 
นายสุขเสริม ทิพย์ปัญญา 
นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
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โครงสร้างบุคลากรและภารกิจงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างบุคลากรและภารกิจงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

  

นางศุภัคชญา วรวัตร 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

งานพัฒนาเครือข่ายและPCC 
นายณัฐพล พูลวิเชียร 
นายประสงค์     มีทุน 
นายภวูนัย  แสวงบุญ 

 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  นวนบาง 

งานการเงินและบญัช ี

นางสาวพัชราวรรณ ชัยโยง 

งานพัสด ุ

นางสาวพีรญา ค าจริง 

งานยานพาหนะ 

นายพรชัย  กล่ าเจริญ 
นายสิทธิชยั  เรือนก้อน 

งานธุรการ 

นางชณารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ 

งานแผนงานและประเมินผล 

นางหยกฟา้  เพ็งเลีย 
นายภวูนัย  แสวงบุญ 

นายเสกสรรค์  ทองนาค 
 

งานส่งเสรมิและงานพัฒนา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
นางสาวกรรณิการ์  พกุศร 
นางสาวคณิตฐา  ธงวิชัย 

 

งานพัฒนามาตรฐานศูนย์สุขภาพจติ 

นางหยกฟา้  เพ็งเลีย 
นางสาวธนัญญา    ยงทอง 

 
 
 

 

งานวิจัยและพัฒนา 

นายสุขเสริม ทิพย์ปัญญา 
นางหยกฟา้  เพ็งเลีย 

นายพีรเดช  รอดกสิกรรม 
 

นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่2 

นางหยกฟ้า  เพ็งเลีย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางกรรณิการ์  หนูสอน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ 

งานสารสนทเทศและประชาสัมพนัธ์ 
นายพีรเดช   รอดกสิกรรม 

นางสาวศศิรกานญ์    รุ่งสกุล 
นายเสกสรรค์  ทองนาค 

 
งานผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี

นางสาวสาวิตรี  ฉิมหัวร้อง 
นายพีรเดช   รอดกสิกรรม 
นางสาวธนัญญา    ยงทอง 

งานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานจดัการภาครัฐ(PMQA) 

นางกรรณิการ์  หนูสอน 
นายประสงค์ มีทุน 

 
 

 

งานวิกฤตสุขภาพจิต MCATT 

   นายพีรเดช    รอดกสิกรรม 
นางสาวกรรณิการ์  พกุศร 
นายภวูนัย      แสวงบุญ 

 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายเสกสรรค์  ทองนาค 
นายประสงค์ มีทุน 
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วิสัยทัศน์ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับ 
เขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข 

พันธกิจ 

 ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ 
 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิต 
 เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล 
สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ 

     1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

      2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

      3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

 



 8 

 
 
  
 

 
แผนภาพที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่2  
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ข้อมูลทั่วไป 

เขตสุขภาพที่ 2 

 ปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ
ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบขึ้นโดยการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan) 
มีระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ2556 - 2560) โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิและ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง   สร้างระบบที่ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโดยใช้หลักการ
“เขตสุขภาพที่ไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network) ” ตามสภาพข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์และ
การคมนาคมโดยไม่มีเส้นแบ่งของการปกครองหรือการแบ่งเขตตรวจราชการ  และมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) โดยใช้กลไกความร่วมมือและช่วยเหลือกัน   ในการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพระหว่างสถานบริการสุขภาพทุกระดับตั้งแต่รพศ./รพท/รพช/รพ.สต.แบบพ่ี -น้องช่วยกัน
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้หลักการ pool & share  คน  เครื่องมือ  ความรู้  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับ  ในการด าเนินการตาม Service Plan เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีมาตรฐานโดยการจัดระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชบูรณาการในโรงพยาบาลฝ่ายกายตามเขตสุขภาพในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.  ส่วนกลาง ได้แก่  กรุงเทพมหานคร 
2.  เขตสุขภาพท่ี  1 ได้แก่  เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยา  ล าปาง  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน 
3.  เขตสุขภาพท่ี  2 ได้แก่  ตาก  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  สุโขทัย 
4.  เขตสุขภาพท่ี  3 ได้แก่  ก าแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  ชัยนาท  อุทัยธานี 
5.  เขตสุขภาพท่ี  4 ได้แก่  สระบุรี  นนทบุรี  ลพบุรี  อ่างทอง  นครนายก  สิงห์บุรี   
      พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี 
6.  เขตสุขภาพท่ี  5 ได้แก่  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  สุพรรณบุรี   
                                  นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี 
7.  เขตสุขภาพท่ี  6 ได้แก่  สระแก้ว  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  ตราด 
8.  เขตสุขภาพท่ี  7 ได้แก่  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด 
9.  เขตสุขภาพท่ี  8 ได้แก่  อุดรธานี  สกลนคร  นครพนม  เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ 
10. เขตสุขภาพท่ี  9 ได้แก่  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์ 
11. เขตสุขภาพท่ี 10 ได้แก่  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  อ านาจเจริญ  มุกดาหาร  
12. เขตสุขภาพท่ี 11 ได้แก่  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  กระบี่  พังงา  ระนอง  ชุมพร 
13. เขตสุขภาพท่ี 12 ได้แก่  สงขลา  สตูล  ตรัง  พัทลุง  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
เขตสุขภาพที่  2  ประกอบด้วยจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 

เพชรบูรณ์  ตาก สุโขทัย  และอุตรดิตถ์  ซึ่งมีจุดภูมิศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเชื่อมโยงร่วมกัน รวมทั้งมี
ลักษณะกายภาพร่วมกัน 
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แผนภาพที่ 4 แผนที่อาณาเขตการปกครอง เขตสุขภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  แพร่  และน่าน 
ทิศใต ้ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี  ก าแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์ และลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดเลย  ขอนแก่น  ชัยภูมิ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 

การปกครอง 

 เขตสุขภาพที่  2  มี 5 จังหวัด  47 อ าเภอ  426 ต าบล  4,505 หมู่บ้าน  363 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 111 เทศบาล 
 
ตารางท่ี 1  จ านวนเขตการปกครองของจังหวัด ในเขตสุขภาพที่  2  

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อ าเภอ 
(แห่ง) 

ต าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

อบต. 
เทศบาลนคร/เมือง/
อบจ./เทศบาลต าบล 

พิษณุโลก 10,815.854 9 93 1,048 78 28 
เพชรบูรณ์ 12,668.416 11 117 1,439 102 26 

ตาก 16,406.650 9 63 562 49 21 
สุโขทัย 6,596.092 9 86 843 71 19 

อุตรดิตถ์ 7,838.590 9 67 613 63 17 
รวม 54,325.604 47 426 4,505 363 111 

                                         ที่มา : ส านักงานปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ. 5 ตุลาคม  2563 

ตาก 

เพชรบูรณ ์

พษิณุโลก 

อุตรดติถ ์

สุโขทยั 
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ประชากร  
ตารางท่ี  2  จ านวนประชากรในเขตสุขภาพที่ 2  

 

จังหวัด เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ตาก 336,893 328,727 665,620 
พิษณุโลก 423,304 441,943 865,247 
เพชรบูรณ์ 490,810 501,541 992,351 
สุโขทัย 288,842 306,230 595,072 

อุตรดิตถ์ 221,583 231,520 453,103 
รวมประชากร 1,761,432 1,809,961 3,571,393 

 ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ. ปี 2562  
เขตสุขภาพที่ 2 มีประชากรทั้งสิ้น 3,571,393 คน เพศชาย 1,761,432 คน เพศหญิง 1,809,961 คน  

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรมากที่สุดคือ 992,351 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 865,247 คน 
ส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรน้อยที่สุด  คือ 453,103 คน  

ทรัพยากรสาธารณสุข 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 2 

จังหวัด รพศ./รพท. รพช. สสอ.  รพ.สต. 

ตาก -/2 7 9 150 

พิษณุโลก 1/- 8  9 147 

เพชรบูรณ์ -/1 10 11 153 

สุโขทัย -/2 7 9 118 

อุตรดิตถ์ 1/- 8 9 94 

รวม 7 40 47 662 

               ที่มา : ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 

เขตสุขภาพที่  2 มีโรงพยาบาลศูนย์  จ านวน 2  แห่ง คือรพ.พุทธชินราชและรพ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 5 แห่ง คือรพ.เพชรบูรณ์ รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสัชนาลัย(สุโขทัย) รพ.ตากสินมหาราช และรพ.แม่สอด
โรงพยาบาลจิตเวช จ านวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 40 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 662 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมากที่สุด จ านวน 153 แห่ง 
รองลงมา คือ จังหวัดตาก  มี 150 แห่ง ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้อยที่สุด จ านวน 94 แห่ง
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           ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 2 

 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563

จังหวัด อ าเภอ หน่วยบริการ จ านวนเตียง 

ตามจริง 

ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. 

ตาก เมืองตาก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตากสินมหาราช 310  /      3 115 

บ้านตาก โรงพยาบาลบ้านตาก 60      /  

วังเจ้า โรงพยาบาลวังเจ้า 0       / 

สามเงา โรงพยาบาลสามเงา 36      /  

พบพระ โรงพยาบาลพบพระ 75     /   

แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 365  /      

แม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 120     /   

ท่าสองยาง โรงพยาบาลท่าสองยาง 78    /    

อุ้มผาง โรงพยาบาลอุ้มผาง 72    /    

รวม 1,160 0 2 0 2 2 2 1 3 115 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 2         (ต่อ) 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

 

จังหวัด อ าเภอ หน่วยบริการ จ านวนเตียง 

ตามจริง 

ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. 

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 620 /       3 89 

ตรอน โรงพยาบาลตรอน 34      /  

ลับแล โรงพยาบาลลับแล 30      /  

พิชัย โรงพยาบาลพิชัย 60      /  

ทองแสงขัน โรงพยาบาลทองแสงขัน 35      /  

น้ าปาด โรงพยาบาลน้ าปาด 34     /   

ท่าปลา โรงพยาบาลท่าปลา 35      /  

ฟากท่า โรงพยาบาลฟากท่า 30      /  

บ้านโคก โรงพยาบาลบ้านโคก 30      /  

รวม 938 1 0 0 0 1 7 0 3 89 
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    ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 2         (ต่อ) 

 ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

 

จังหวัด อ าเภอ หน่วยบริการ จ านวนเตียง 

ตามจริง 

ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. 

สุโขทัย เมืองสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย 320  /      4 118 

ศรีส าโรง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 307   /     

คีรีมาศ โรงพยาบาลคีรีมาศ 40      /  

กงไกรลาศ โรงพยาบาลกงไกรลาศ 34      /  

บ้านด่านลานหอย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 35      /  

สวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก 111    /    

ศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 70     /   

ทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 43      /  

ศรีนคร โรงพยาบาลศรีนคร 31      /  

รวม 991 0 1 1 1 1 5 0 4 118 



 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

15 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 2         (ต่อ) 

 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 
 

จังหวัด อ าเภอ หน่วยบริการ จ านวนเตียง ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. 

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช 1,063 /       2 148 

นครไทย โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชนครไทย 90    /    

ชาติตระการ โรงพยาบาลชาติตระการ 30      /  

วัดโบสถ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 30      /  

วังทอง โรงพยาบาลวังทอง 73     /   

บางกระทุ่ม โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 56      /  

บางระก า โรงพยาบาลบางระก า 50      /  

พรหมพิราม โรงพยาบาลพรหมพิราม 40      /  

เนินมะปราง โรงพยาบาลเนินมะปราง 30      /  

รวม 1,462 1 0 0 1 1 6 0 2 148 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 2         (ต่อ) 

 

จังหวัด อ าเภอ หน่วยบริการ จ านวนเตียง ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. 

เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์ 509  /      3 154 

ศรีเทพ โรงพยาบาลศรีเทพ 58      /  

วิเชียรบุร ี โรงพยาบาลวเิชียรบรุ ี 240   /     

บึงสามพัน โรงพยาบาลบึงสามพัน 60      /  

หนองไผ ่ โรงพยาบาลหนองไผ ่ 141     /   

ชนแดน โรงพยาบาลชนแดน 60      /  

วังโป่ง โรงพยาบาลวังโป่ง 30      /  

เขาค้อ โรงพยาบาลเขาค้อ 30      /  

หล่มสัก โรงพยาบาลหลม่สัก 205    /    

หล่มเก่า โรงพยาบาลหลม่เก่า 121     /   

น้ าหนาว โรงพยาบาลน้ าหนาว 18       / 

 1,472 0 1 1 1 2 5 1 3 154 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 2         (ต่อ) 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 
   

 

 

 

 

จังหวัด จ านวนเตียง 

ตามจริง 

ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. 

ตาก 1,160 0 2 0 2 2 2 1 3 115 

อุตรดิตถ์ 938 1 0 0 0 1 7 0 3 89 

สุโขทัย 991 0 1 1 1 1 5 0 4 118 

พิษณุโลก 1,462 1 0 0 1 1 6 0 2 148 

เพชรบูรณ์ 1,472 0 1 1 1 2 5 1 3 154 

เขตสุขภาพที่2 6,023 2 4 2 5 7 25 2 15 624 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลบุคลากรสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่  2  

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ 9 ตุลาคม 2563

จังหวัด 
จิตแพทย ์ แพทย์

อนุมัติบัตร 

พยาบาล PG 
สุขภาพจิตและ  

จิตเวช 

พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช ป.โท 

เภสัชกร PG 
สุขภาพจิต
และจิตเวช 

นักจิตวิทยา 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ที่รับผิดชอบ

งานสุขภาพจิต 

นักสังคม
สงเคราะห ์

นัก
กิจกรรมบ าบัด 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

พยาบาล
เวชปฏิบัต ิ

รวม 

ทั่วไป เด็ก ทั่วไป เด็ก ทั่วไป คลินิก 

ตาก 6 1 8 20 6 6 6 2 13 29 3 12 23 74 209 

พิษณุโลก 9 4 4 43 8 8 8 6 9 16 2 1 12 123 253 

เพชรบูรณ ์ 2 1 7 22 11 6 4 - 8 70 3 7 5 56 202 

สุโขทัย 3 1 6 7 5 19 5 7 2 25 3 2 11 99 195 

อุตรดิตถ ์ 3 1 9 14 7 20 3 3 8 9 5 5 5 104 196 
รพจ.
พิษณุโลก 

4 0 1 13 1 2 3 0 1 1 1 1 0 0 28 

ศูนย์สุขภาพจิต
ที่2 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 0 0 0 0 12 

รวม 27 8 35 119 38 61 29 19 43 159 17 28 56 456 1095 

รวมท้ังหมด 35 35 157 61 29 62 159 17 28 56 456 1095 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงาน  
 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต 

 สรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

 การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต 

 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 

 การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพ  
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สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปี2563 

1. สถานการณ์การฆ่าตัวตาย 

แผนภูมิที่ 1 อัตราผู้พยายามฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2  ปี 2559 - 2563  

      
ที่มา : www.suicide.dmh.go.th(รง.506S) 

จากข้ อมู ลแสดง อัตร าพยายามฆ่ า ตั ว ตาย  เขตสุ ขภาพที่  2 ปี  2559  -  2563  พบว่ าปี  2559 
มีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุด โดยมีอัตรา 40.06 ต่อประชากรแสนคน และในปี 2563 มีอัตรา 19.75          
ต่อประชากรแสนคน เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัดพบว่าในปี 2559 จังหวัดพิษณุโลกมีอัตราพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุด        
ที่ อัตรา76.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาจั งหวั ด เพชรบูรณ์ อัตรา36.88 ต่อประชากรแสนคน                          
และ ในปี  2563  อัต ร าพย ายามฆ่ า ตัว ต ายสู ง ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วัด ตาก  อุต ร ดิต ถ์   ใ นอัต ร า  2 2 . 1 3 และ 
21.66 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 - 2563 

                                                                          ที่มา : www.suicide.dmh.go.th(รง.506S) 
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อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ 2

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63

จังหวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

อุตรดิตถ์ 89 82 106 102 99 

ตาก 157 223 131 160 147 

สุโขทัย 142 202 146 210 88 

 พิษณุโลก 679 232 239 166 178 

เพชรบูรณ์ 367 340 259 328 202 

เขตสุขภาพที่ 2 1,434 1,079 881 966 710 

http://www.suicide.dmh.go.th(รง.506S)
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 แผนภูมิที่ 2  อัตราผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพท่ี 2  ปี 2558 – 2563 

 
                              ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2   

 จากกราฟสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์  สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง พบว่า ภาพรวมอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ทุกจังหวัด  มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเกินเกณฑ์ที่ก าหนดทุกจังหวัด (เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) 
ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดตาก รองลงมาเป็นอุตรดิตถ์ และสุโขทัย 
คิดเป็นอัตรา 13.66, 12.69และ11.19 ส าหรับจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงเมื่อเทียบจากปีที่ ผ่านมา 
ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก คิดเป็นอัตรา 8.74และ8.37 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนผู้ฆ่าตวัตายส าเร็จเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 – 2563 

                                                                           ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2  

 จากตารางพบว่า  สถานการณ์จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ปีงบประมาณ 2563 แยกรายจังหวัดส่วนใหญ่ 
มีแนวโน้มสูงขึ้น จังหวัดที่มีจ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดตาก รองลงมาเป็นเพชรบูรณ์และพิษณุโลก 
จ านวน  88, 87และ74 คน ตามล าดับ 
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ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวมเขต

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จังหวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 
อุตรดิตถ์ 33 45 52 49 58 

ตาก 66 75 59 64 88 
สุโขทัย 70 63 59 71 67 

พิษณุโลก 72 51 85 82 74 
เพชรบูรณ์ 68 75 84 107 87 

เขตสุขภาพที่ 2 309 309 339 373 374 

6.3 
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2. สถานการณ์โรคซึมเศร้า  

    แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เขตสุขภาพที่ 2 ปี  2559 – 2563 (เป้าหมายร้อยละ ≥65) 

  

 
 

ตารางที่ 8    ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เขตสขุภาพที่ 2 ป ี 2559 – 2563 (เป้าหมายร้อยละ ≥65  ) 

ปี ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 2 
2559 76.07 45.97 67.53 63.67 66.50 62.48 
2560 51.9 45.33 52.23 69.46 79.27 57.22 
2561 76.73 65.26 66.74 85.58 62.11 70.50 
2562 75.73 87.75 76.86 88.44 73.94 81.11 
2563 85.83 87.18 75.40 82.52 85.81 82.58 

                               ที่มา : ศูนย์บริการผู้ป่วยซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ข้อมูล ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563   

      จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปี 2559 -2563 พบว่าทุกจังหวัดมีผู้ป่วยเข้าถึงบริการผ่านเกณฑ์  
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ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 2

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563
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3. การเข้าถึงบริการโรคจิต 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปี  2559 – 2563 (เป้าหมายร้อยละ 75) 

 
         ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ 30 กันยายน 2563 

จากข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตในภาพรวมเขตปี2559  - 2563  พบว่า ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ

ร้อยละ 59.7, 61.6,72.34  และ72.74 ตามล าดับ ซึ่ งมีการเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น  เมื่อจ าแนกรายจังหวัด 

พบว่าผู้ป่วยโรคจิตจังหวัดอุตรดิตถ์มีการเข้าถึงบริการมากที่สุดคือร้อยละ 84.59 จังหวัดสุโขทัยเข้าถึงบริการโรคจิต 

น้อยที่สุดร้อยละ 56.70 
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4. สถานการณ์สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย  

4.1 วัยเด็ก อายุ 0 – 5 ปี 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีทีม่ีพัฒนาการล่าช้าและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (เป้าหมายร้อยละ60) 

จังหวัด เป้าหมาย เด็กพัฒนาล่าช้า 
ไ ด้ รั บ ก า ร
กระตุ้น 

ก ร ะ ตุ้ น ค ร บ  
ตามเกณฑ์ 

กลับมาสมวัย ยังล่าช้า อยู่ระหว่าง
ติดตาม 

ติดตามไม่ได ้

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตาก 192 149 77.60 92 61.74 67 72.83 25 27.17 10 5.21 33 17.19 
พิษณุโลก 118 89 75.42 51 57.30 10 19.61 41 80.39 7 5.93 22 18.64 
เพชรบูรณ์ 74 31 41.89 13 41.94 3 23.08 10 76.92 11 14.86 32 43.24 
สุโขทัย 113 83 73.45 47 56.63 19 40.43 28 59.57 13 11.50 17 15.04 
อุตรดิตถ์ 141 133 80.14 77 68.14 28 36.36 49 63.64 14 9.93 14 9.93 

รวมเขต 638 465 72.88 280 60.22 127 45.36 153 54.64 55 8.62 118 18.50 

ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ 30 กันยายน 2563 
 

จากข้อมูลพบว่าในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 เด็กอายุอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าจ านวน 638 ราย 

และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจ านวน 465 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.88 เด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัย จ านวน 127 ราย  

 คิดเป็นร้อยละ 45.36 ของเด็กที่ได้รับการกระตุ้น จังหวัดที่เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาครบตาม

เกณฑ์มากที่สุด คือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 68.14 รองลงมาคือ จังหวัดตากร้อยละ 61.74  จังหวัดพิษณุโลก  

ร้อยละ 57.30 จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 56.63 และจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 41.94 ตามล าดับ 
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4.2 วัยเรียน 

ตารางท่ี 10    ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กนักเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปี  2559  

ภาคเหนือ 
จังหวัด IQ เฉลี่ย     Standard 

Deviation 
  Standard 

Error of Mean 
จ านวน  
(คน) 

ตาก 95.10 20.58 1.13 331 
พิษณุโลก 97.52 17.75 1.12 252 
เพชรบูรณ์ 100.28 17.50 0.99 311 
สุโขทัย 95.76 17.62 1.14 237 
อุตรดิตถ์ 100.19 17.65 0.99 317 
เขตสุขภาพที่ 2 97.65 

(ถ่วงน้ าหนัก) 
18.43 0.51 1,448 

ที่มา : รายงานการส ารวจสติปัญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต ปี 2559 

จากข้อมูล พบว่าระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ในภาพรวมค่าเฉลี่ย  97.65       
อยู่ ในระดับที่ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน (100)  ค่า เฉลี่ ยสู งกว่ามาตรฐาน 2 จั งหวัด ได้แก่  จั งหวัดเพชรบูรณ์ 
ค่า IQ เฉลี่ย 100.28 และอุตรดิตถ์ค่า IQ เฉลี่ย 100.19 และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก 
พิษณุโลก สุโขทัย ตามล าดับ 
 

ปี 2561 มีการส ารวจ IQ ภาพรวมของประเทศอยู่ระดับที่ตามค่ามมาตรฐาน ร้อยละ 94.76 และ EQ อยู่ระดับ

ปกติขึ้นไป ร้อยละ 84.72 
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แผนภูมิที่ 5 ความฉลาดทางอารมณ์เด็กนักเรียนไทย เปรียบเทียบ ปี 2554 และปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจสติปัญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต ปี 2559 
 

จากข้อมูล พบว่าปี 2559 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 80.0   
และสู งกว่ าปกติ   ร้อยละ 70.8 ซึ่ ง เด็กที่ ต้องได้ รับการพัฒนาอีคิว  ปี  2554 ร้อยละ 20 แต่ ในปี  2559                        
พบว่าเด็กต้องได้รับการพัฒนาอีคิว ร้อยละ 29.2  (การส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียน                 
กรมสุขภาพจิตส ารวจทุก 5 ปี) 
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แผนภูมิที่ 6 ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น เขตสุขภาพท่ี 2 ปี  2560 – 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา : HDC การเข้าถงึบริการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2563 
 

จากข้อมูลพบว่าร้อยละการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นของเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.11               
เป็นร้อยละ 40.28 และระดับจังหวัดเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์  
และสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ137.11, 49.06,27.71,17.52 และ 12.06 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 11 ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 

 
จังหวัด อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เขต 2 

ประชากร อายุตั้งแต่ 6-15 ปี 11 เดือน 
29 วัน 

48,851 
 

85,407 64,969 94,957 116,690 410,874 

จ านวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่
ได้จากการส ารวจ(คน) 

2,638 4,612 3,508 5,128 6,301 22,187 

จ านวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการ
วินิจฉัยและรักษาในจังหวัด     (คนต่อ
จังหวัด) 

3,996 1,218 434 
 

 

3,150 1,008 
 
 

9,806 

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยและรักษาในจังหวัดเทียบกับ
คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นท่ี 

151.48 26.41 12.37 61.43 16.00 44.20  

     ที่มา : HDC การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2563 
 
หมายเหตุ : ผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการหมายถึง ประชากรเด็กอายุ 6-15 ปี (11 เดือน 29 วัน)                 

ที่ มี อ าการสอดคล้ อ งกั บ โ รคสามธิ สั้ น  ( F90 .0  –  90 .9 )  ทั้ ง ร า ย เก่ า และร าย ใหม่ ที่ ม า รั บบริ ก า ร                                   
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 สะสมเรื่อยมาจนถึงปีงบประมาณ 2563  

จากข้อมูล พบว่า อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นจังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวนผู้ป่วยมารับบริการ

สะสมมากกว่าจ านวนผู้ป่วยคาดประมาณไว้ ร้อยละ 151.48 ส าหรับจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย  

มีจ านวนผู้ป่วยมารับบริการน้อยกว่าผู้ป่วยที่คาดประมาณไว้  คิดเป็นร้อยละ 61.43 , 26.41,16.00 และ12.37 

ตามล าดับ และภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 44.20 

  



 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

28 

 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคออทิสติก เขตสุขภาพท่ี 2 ปี  2560 – 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา HDC การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2563 
 

จากข้อมูลพบว่าร้อยละการเข้าถึงบริการโรคออทิสติกในระดับเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 100.11  
เป็นร้อยละ 116 .54 และในระดับจังหวัด ที่ เข้าถึงบริการเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  จังหวัดอุตรดิตถ์  
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 238.00,146.23,92.75,88.49 และ 66.91 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 12 ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคออทิสติก เขตสุขภาพท่ี 2 ปี  2563  

 

ที่มา : HDC การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2563 
 
 จากข้อมูล พบว่า อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคออทิสติกมากกว่าคาดประมาณผู้ป่วยในพ้ืนที่ ได้แก่ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 293.00 รองลงมา จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 208.02 และภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2  

ร้อยละ 141.29 

  

จังหวัด อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เขต 2 
ประชากร อายุตั้งแต2่-5 ปี 11 เดือน29 วัน 16,708 32,104 23,186 35,292 42,882 150,172 
จ านวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่
ได้จากการส ารวจ(คน) 

100 193 139 212 257 901 

จ านวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการ
วินิจฉัยและรักษาในจังหวัด (คนต่อจังหวัด) 

293 172 125 441 235 1,273 

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยและรักษาในจังหวัดเทียบกับ
คาดประมาณผู้ป่วยในพ้ืนที่ 

293.00 92.75 89.93 208.02 91.44 141.29 
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4.3 วัยรุ่น  

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  ปี 2563  (เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ14.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ 30 กันยายน 2563 

จากข้อมูล  พบว่า เขตสุขภาพที่  2 มีการตั้ งครรภ์ซ้ า ในหญิงอายุน้อยกว่า  20 ปี  ร้อยละ 16 .26  
ค่า เป้าหมายไม่ เ กินร้อยละ  14 .50  จังหวัดที ่มีร้อยละการตั ้ ง ครรภ์ซ้ า ในหญิงอายุ น้อยกว่า  20 ปี   
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก  ร้อยละ21.38 และ18.71 ตามล าดับ 
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ไม่เกินร้อยละ14.50 
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4.4 วัยท างาน 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละประชากรวัยท างาน ช่วงอายุ 15- 59 ปี เขตสุขภาพที่ 2 

 
ที่มา : HDC ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

 จากแผนภูมิพบว่า ประชากรวัยท างานเขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 59.7 โดยจังหวัดที่มีประชากรวัยท างานมาก
ที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 27.3 รองลงมา จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 25.4 จังหวัดตาก ร้อยละ 17.0      
จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 17.0 และจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 13.3 

 

ตารางท่ี 13 ร้อยละของประชากรวัยท างาน ช่วงอายุ 15- 59 ปี ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า  

               เขตสุขภาพที่2  

จังหวัด 
ประชากรที่

เป็นโรคเร้ือรัง
(คน) 

จ านวนที่คัด
กรอง (คน) 

อัตรา (ร้อยละ) ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 

ปกต ิ ร้อยละ ผิดปกติ ร้อยละ 

อุตรดิตถ ์ 86,687 19,840 74.72 19423 97.90 417 2.10 
ตาก 77,568 26,809 81.99 25569 95.37 1240 4.63 

สุโขทัย 118,082 4,655 44.61 4645 99.79 10 0.21 
พิษณุโลก 148,717 11,419 51.28 11211 98.18 208 1.82 

เพชรบูรณ ์ 148,262 5,643 39.37 5563 98.58 80 1.42 

เขตสุขภาพท่ี2 579,316 68,366 11.80 66,411 97.14 1,955 2.86 

ที่มา : HDC ข้อมูลส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 

13.3
17.0 17.0

25.4 27.3

59.7
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จากตารางแสดงข้อมูลประชากรวัยท างานที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 2   

ร้อยละ 11.80 โดยจังหวัดที่คัดกรองความเสี่ยงโรคซึมเศร้ามากที่สุด คือจังหวัดตาก ร้อยละ 81.99 น้อยที่สุด

เพชรบูรณ์ ร้อยละ 39.37 และจังหวัดพบผลผิดปกติมากท่ีสุด คือจังหวัดตาก ร้อยละ 4.63 

 

ตารางท่ี 14  ร้อยละผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการคัดกรองความเครียด 

จังหวัด 

ประชากร
ที่เป็นโรค

เร้ือรัง
(คน) 

จ านวนที่
คัดกรอง 

(คน) 

อัตรา 
(ร้อยละ) 

ได้รับการคัดกรองความเครียด 
  

ปกต ิ ร้อยละ 
มีปัญหา

ความเครียด 
ร้อยละ มีความเครียดสูง ร้อยละ 

อุตรดิตถ ์ 86,687 8,562 9.88 8366 97.71 194 2.27 2 0.02 

ตาก 77,568 8,781 11.32 8732 99.44 46 0.52 3 0.03 

สุโขทัย 118,082 366 0.31 365 99.73 0 0.00 1 0.27 

พิษณุโลก 148,717 5,085 3.42 5082 99.94 2 0.04 1 0.02 

เพชรบูรณ ์ 148,262 1,857 1.25 1841 99.14 13 0.70 2 0.11 

เขตสุขภาพท่ี2 579,316 24,651 4.26 24386 98.92 255 1.03 9 0.04 

ที่มา : HDC ข้อมูลส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 
 
จากตารางแสดงข้อมูลประชากรวัยท างานที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการคัดกรองความเครียด เขตสุขภาพที่ 2 

ร้อยละ 4.26 โดยจังหวัดที่คัดกรองความเครียดมากท่ีสุด คือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 9.88 น้อยที่สุดคือจังหวัดสุโขทัย 
ร้อยละ 0.31  และจังหวัดพบมีปัญหาความเครียด มากที่สุด คือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 2.27 
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4.5 วัยสูงอายุ  

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 2 ปี  2563  

 

 
           ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
จากแผนภูม ิพบว่าเขตสุขภาพท่ี 2 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (เมื่อเทียบกับประชากร

อายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละร้อยละ 21.86  จังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาก
ที่สุด คืออุตรดิตถ์ รองลงมาสุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 25.25,24.33,22.74 และ 21.74
ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 11 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองซึมเศร้า (2Q)  เขตสุขภาพที่ 2 ปี  2563 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                     ที่มา HDC Report ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

จากแผนภูมิพบว่า ผู้สูงอายุจังหวัด  อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้า (2Q ) มากที่สุด
ร ้อยละ  92.92 รองลงมาคือจังหวัดตาก  ร้อยละ  92 . 07 ภาพรวม เขตสุขภาพที ่ 2  ร ้อยละ 85.88  
โดยจังหวัดที่พบผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด คือจังหวัดตาก พบร้อยละ 2.73 รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์   
ร้อยละ 1.02 และภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ0.84  
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ตารางท่ี 15 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ล า
ดับ

 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

หน่วยวัด 

 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 

(11 เดือน) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 30.00   5.0000 

1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้ รั บการกระตุ้ นพัฒนาการด้ วย
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 8.00   5.0000 

-ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัด
กรองแล้ว พบว่า มีพัฒนาการล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 

ร้อยละ  ร้อยละ60 72.45 2.5000 

-ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัด
กรองแล้ว พบว่า มีพัฒนาการล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืนจน
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ  ร้อยละ30 46.27 2.5000 

2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง
(BA+LBW+แม่วัยรุ่น)ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับ
ก า ร ก ร ะ ตุ้ น พั ฒ น า ก า ร จ น มี
พัฒนาการสมวัย 

 

 

 

ร้อยละ 

 

3 

 
ร้อยละ80 
 

 
98.63 
 
 
 

5.0000 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ล า
ดับ

 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

หน่วยวัด 

 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 

(11 เดือน) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 30.00   5.0000 

3 ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
ระดับสติปัญญาต่ ากว่ ามาตรฐาน 
ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม – อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น 

ร้อยละ 4   5.0000 

-ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
ระดับสติปัญญาต่ ากว่ ามาตรฐาน 
ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม – อารมณ ์

ร้อยละ  ร้อยละ 10 97.09 1.0000 

-ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
ระดับสติปัญญาต่ ากว่ ามาตรฐาน 
ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม – อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ  ร้อยละ 80 87.71 2.0000 

ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
ระดับสติปัญญาต่ ากว่ ามาตรฐาน 
ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม – อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น 

ร้อยละ  ร้อยละ 90 92.12 2.0000 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ล า

ดับ
 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

หน่วยวัด 

 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 

(11 เดือน) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 30.00   5.0000 

4 ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์-สังคมได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 

ร้อยละ 4 ร้อยละ70 70.00 5.0000 

5 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนให้
พ้ื นที่ มี ก า รด า เ นิ น ง านส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา 

คะแนน 4  5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 

1-2 

5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 

1-2 

5.0000 

6 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

คะแนน 4 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่  

2-4 

5 คะแนน 

ขั้นตอนที่  

2-4 

5.0000 

11 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต 

 

ร้อยละ 3 ร้อยละ80 100.0 5.0000 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20.00   5.0000 

13 ระดับความส าเร็จในการสร้างวัคซีน
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ น กั น ใ น ชุ ม ช น
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

คะแนน 4 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 

1-3 

5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 

1-3 

5.0000 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล า
ดับ

 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

หน่วยวัด 

 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 

(11 เดือน) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20   5.0000 

14 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว
( Primary Care Cluster: PCC) มี
ร ะ บ บ / กิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร ดู แ ล
สุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 

ร้อยละ 4 ≥ร้อยละ 15 83.33 5.0000 

16 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
ค ว าม รอบรู้ ด้ า นสุ ขภ าพจิ ตแก่
ประชาชนในสถานการณ์การระบาด
โควิด -19 

คะแนน 8   5.0000 

-ขั้นตอนที่ 1 ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด
โควิด – 19 ตามบริบทชุมชน ผ่าน
ช่ อ ง ท า ง  เ ช่ น  Air war,Social 
Ground war 

ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 

1 

ขั้นตอนที่
1 

2.0000 

-ขั้นตอนที่ 2 ร้อยละของประชาชนมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถาน
การร์การระบาดโควิด - 19 

ร้อยละ  ร้อยละ 80 94.37 3.0000 

17 ระดับความส าเร็จของการพัฒนไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งความสุข(Happy 
Organization) 

 

 

คะแนน 4 ขั้นตอนที่ 

4-5 

ขั้นตอนที่ 

4-5 

5.0000 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล า

ดับ
 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

หน่วย
วัด 

 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 

(11 เดือน) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 30.00   5.0000 

18 ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดในเขตสุขภาพ 

ร้อยละ 6   5.0000 

-ระดับอ าเภอ ร้อยละ  ร้อยละ35 65.00 5.0000 

-ระดับต าบล ร้อยละ  ร้อยละ40 50.00 5.0000 

21 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาท าร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 12 ≥ร้อยละ80 95.08 5.0000 

25 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนา
และน าไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ของหน่วยงาน 

   

ยกเลิกการถ่ายระดับตัวชี้วัดลงสู่
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2563 

26 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต  

≥0 6   5.0000 

-ไฟฟ้า ≥0  ≥0 - - 

-น้ ามัน ≥0  ≥0 6.33 5.0000 

27 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน 

ร้อยละ 6   5.0000 

-ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบด าเนินงาน 

ร้อยละ  ร้อยละ95 98.75 3.0000 

-ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 

ร้อยละ  ร้อยละ70 100.0 2.0000 
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      ตารางท่ี 15 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ล า

ดับ
 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

หน่วยวัด 

 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 

(11 เดือน) 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 20.00   5.0000 

27 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้ความรู้ 
และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล(MIDL) 

 10   5.0000 

- ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้ความรู้ 
และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล(MIDL) 

ร้อยละ    ร้อยละ 80 100.00 4.0000 

-แบบสรุปผลการพัฒนารายบุคคล คะแนน  1 คะแนน แบสรุปผล
การพัฒนา
รายบุคคล 

1.0000 

30 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA) 

 10   5.0000 

-ร้อยละของผู้เข้าท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ  ≥ร้อยละ 30 100.0 2.0000 

-ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานคุณธรรม 

ร้อยละ  ≥ร้อยละ 50 100.0 3.0000 
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนภูมิที่  12  สัดส่วนร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณปี  2563 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 16  รายการใช้จ่ายงบประมาณปี2563 

รายการใช้จ่ายงบประมาณปี2562 จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.งบขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่2    2,425,100.00                                                             30.53 

2.งบบุคลากร  2,719,624.76 34.24 
3.งบด าเนินงาน  2,116,886.40 26.65 
4.งบลงทุน  615,190.00 7.75 

5.งบกลาง 65,951.75 0.83 

รวม 7,942,752.82 100.0 
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

 
 

30.53

34.24

26.65

7.75

0.83

งบขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่2 งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบกลาง
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การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่  2 
 
ตารางที่ 17 จ านวนเทคโนโลยีสนับสนุนแก่เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข และประชาชนใน เขตสุขภาพที่ 2 

งานสุขภาพจิต จ านวนรายการสื่อ(เรื่อง) จ านวนสนับสนุน(ชิ้น) 

ปฐมวัย 18 17,461 

วัยเรียน 10 9,271 

วัยรุ่น 1 63 

วัยท างาน 5 1,800 
ผู้สูงอายุ 10 3,058 
MCATT และ พรบ.สุขภาพจิต 2 3,095 
ทุกกลุ่มวัย 35 29,121 

รวม 81 63,869 
 
 สื่อและเทคโนโลยีสุขภาพจิตที่ผลิตโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ดังนี้ 
 
 

1. แผ่นพับเทคนิคการคลายเครียด 

2. แผ่นพับสร้างพลังใจให้ตนเอง 

3. แผ่นพับครอบครัวสร้างพลังใจสู้ไวรัสโควิด COVID-19 

4. แผ่นพับวิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง 

5. แผ่นพับแยกตัวที่บ้าน? อย่างไรให้มีความสุข 

6. แผ่นพับสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19  

7. แผ่นพับเล่นกับลูกง่ายกว่าที่คิด 

8. แผ่นพับวิธีจัดการความเครียดในสถานการณ์โรค COVID-19 ส าหรับผู้ปกครอง 

9. แผ่นพับการดูแลจิตใจเด็กปฐมวัยในช่วง COVID-19 

10. แผ่นพับสร้างพลังใจให้ตนเอง 

11. แผ่นพับครอบครัวสร้างพลังใจสู้ไวรัสโควิด COVID-19 

 
 

แผ่นพับ 
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หน้ากากป้องกันโควิต-19 ชุดการ์ดเทคนิคการคลายเครียด้วยตนเอง 
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1. แนวทางการดูแลจิตใจ ภาวะวิกฤต COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 

2. ขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 

3. อาการบอกสัญญาณเครียด 

4. ช่องทางให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ กรมสุขภาพจิต 

5. ช่องทางให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ เขตสุขภาพที่ 2 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Infographic  
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สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ปี 2563 

ตารางท่ี 18 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
1. พัฒนาสุขภาพจิต

ตามกลุ่มวัย  
 

กลุ่มปฐมวัย 
1.โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 
2 ปีงบประมาณ 2563 
2.โครงการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 
2563 เขตสุขภาพท่ี 2 
3.โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน 
ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพท่ี 2 

4. โครงการพัฒนาชุด เทคโนโลยีการดูแลเด็กปฐมวัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  เขตสุขภาพท่ี 2            

 
กลุ่มวัยเรียน 

5.โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 
ปีงบประมาณ 2563 
 
กลุ่มวัยรุ่น 

6.โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 

7.โครงการ  พัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลจิตใจวัยรุ่น
ใ น ช่ ว ง ก า ร ร ะบ า ด ข อ ง ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ส า ย พั น ธ์ ใ ห ม่    
(COVID-19)  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 

101,410.- 
 

15,000.- 
 

5,020.- 
 

201,500.- 
 
 
 

293,036.- 
 
 
 

88,684.- 
 
 
 

49,280.- 
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        ตารางท่ี 18 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ปี 2563 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
1.  พั ฒ น า สุ ข ภ า พ จิ ต    
ตามกลุ่มวัย  
 

วัยท างาน 
8.โครงการ การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตวัยท างาน ปีงบประมาณ 2563 

9.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจภายใต้การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่  2  

ปีงบประมาณ 2563 

วัยสูงอายุ 
10.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขต
สุขภาพที่ 2  ปีงบประมาณ 2563 
11.โครงการ เสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 2 
 

 
 

168,600.- 
 
 

20,000.- 
 
 
 

89,500.- 
 

105,048.- 
 

2. สนับสนุนและพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพจิต  
 

12.โครงการ ประชุมชี้แจงการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

ปีงบประมาณ 2563     

13.โครงการ ศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Primary Care 

Cluster : PCC) มีระบบ/กจิกรรมใน การดูแลสุขภาพจิตและจิต

เวชในชุมชน 

14.โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติฉบับปรบัปรุงใหม ่ปีงบประมาณ 2563 

15.โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตใน 
การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิเขต
สุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

16.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต เฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
สุ ขภาพจิ ต ในภา วกา รณ์ ร ะบาดของ โ รคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 2 

 

 

5,000.- 

 

 

0.0 

 

10,000.- 

 

 

20,430.- 

 

 

8,615.- 
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ตารางท่ี 18 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ปี 2563 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
 17.โครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและ

พฤติกรรมสุขภาพจิตที่ พึงประสงค์ประชาชนเขตสุขภาพที่ 2   
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 
18.โครงการ พัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 

19.โครงการ รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจ าปี 2562 
เรื่อง "สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"  

20.โครงการ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 
การฆ่าตัวตายในพ้ืนที่เสี่ยง เขตสุขภาพท่ี 2 
21.โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน  
เขตสุขภาพท่ี 2 
 

 
 

150,200.- 
27,000.- 

 
55,000.- 

 
100,000.- 

 
30,000.- 

3.การพัฒนาองค์กร 22.โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างสุขในองค์กร ปีงบประมาณ 2563 
23.โครงการ การอบรมพัฒนาการสร้างสติเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

(MIO)  

24.กิจกรรมการด าเนินงาน นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

กรมสุขภาพจิต (Organizational Governance : OG) 

25.กิจกรรมการด าเนินงาน ประชุมจัดท าแผนประคองกิจการ
ส าหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น า  2 019  ( COVID- 1 9 ) (Business Continuity Plan :  BCP)  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 
 

 
143,320.- 

 
5,000.- 

 
 

 0.00 
 
 

0.00 

5. ผลงานวิชาการ 
 

26. ชื่อเรื่อง  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ในสถานการณ์ 
การแพร่ ร ะบ าดของ ไ ว รั ส โ ค โ รน า  2019  ( COVID- 1 9 ) 
: บทเรียนเขตสุขภาพท่ี 2 
 

30,000.- 

รวม 1,721,643.- 
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โครงการพัฒนาสุขภาพจติตามกลุ่มวัย 
เด็กปฐมวัย 
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โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข   
                 เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการใน รพ.สต. รพช. รพท. และรพศ. จ านวน 62 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 13 – 14  มกราคม 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท ์อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเด็ก 
จ านวน 76,110-.บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1) มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 62 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 53 คน (ร้อยละ 88.33) พบความ 
พึงพอใจต่อการดัอบรม/เผยแพร่ความรู้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 

2) มีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน 62 คน เก็บแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมได้ 60 คน     
(ร้อยละ 96.77) พบผู้เข้าอบรมมีคะแนนความรู้หลังการอบรมเพ่ิมขึ้น จ านวน 49 คน (ร้อยละ 81.16) คะแนนเฉลี่ย
ก่อนรับการอบรม เท่ากับ 5.77 คะแนนเฉลี่ยหลังรับการอบรม เท่ากับ 6.80 

3) สนับสนุนชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ จ านวน 50 ชุด 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1) มีแนวทางการด าเนินงานและส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตสุขภาพที่ 2 

2) มีแนวทางการติดตามเด็กพัฒนการล่าช้าและการบันทึกข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ  
1) อยากให้วิทยากรน าประสบการณ์ในการท างานที่มีปัญหาในเรื่องการประเมินพัฒนาการมาแลกเปลี่ยน 

และบอกแนวทางแก้ไขในแต่ละหัวข้อ แล้วฝึกเฉพาะจุดที่พบปัญหาบ่อยๆ 
2) คนที่จะมาอบรม TEDA4I ควรผ่านการอบรม DSPM มาก่อน 
3) ควรมีหน่วย CNEU ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

ภาพกิจกรรม 
 

   
  
 
 

ภาพชุดที ่2 อบรมปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
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โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563(ต่อ) 

          
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TEDA4I จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการใน รพ.สต. รพช. และรพศ. ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 39 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์       

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพ  ในกลุ่มวัยเด็ก 
จ านวน 10,000-.บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1) มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 39 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 39 คน (ร้อยละ 100) พบความพึง
พอใจต่อการจดัอบรม/เผยแพร่ความรู้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

2) มีแนวทางการส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
- รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม TEDA4I กลับไปเพ่ิมรหัสบริการ TEDA4I ในโปรแกรมรายงานตามข้ันตอน 
- รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม TEDA4I จัดบริการกระตุ้นพัฒนาการ โดยมี รพช.และ รพศ. เป็นพี่เลี้ยง 
- หน่วยบริการติดตามการบันทึกข้อมูล และติดตามเด็กมากระตุ้นพัฒนาการตามก าหนด 
- สสจ.ติดตามการด าเนินงานของพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีการจัดประชุมทุกปีเพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพชุดที่ 3 บรรยายและการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล TEDA4I จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563(ต่อ) 
 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TEDA4I จังหวัดตาก 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการใน รพ.สต. รพช. รพท. และสสอ. ในพ้ืนที่จังหวัดตาก จ านวน 25 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเด็ก 
จ านวน 15,300-.บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1)  มีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้  25 คน (ร้อยละ 100)  
พบความพึงพอใจต่อการจดัอบรม/เผยแพร่ความรู้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

2) มีแนวทางการส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
- รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม TEDA4I กลับไปเพ่ิมรหัสบริการ TEDA4I ในโปรแกรมรายงานตามข้ันตอน 
- รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม TEDA4I จัดบริการกระตุ้นพัฒนาการ โดยมี รพช.และ รพศ. เป็นพี่เลี้ยง 
- หน่วยบริการติดตามการบันทึกข้อมูล และติดตามเด็กมากระตุ้นพัฒนาการตามก าหนด 
- สสจ.ติดตามการด าเนินงานของพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีการจัดประชุมทุกปีเพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพชุดที่ 4 บรรยายและการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล TEDA4I จังหวัดตาก 
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โครงการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 

     กลุ่มเป้าหมาย   ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุวัยเพชร ต าบลจริม ที่มีหลาน อายุ 0 – 5 ปี จ านวน 25 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 ณ เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพ  ในกลุ่มวัยเด็ก 
จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1) มีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้  25 คน (ร้อยละ 100)  
พบความพึงพอใจต่อการจัดอบรม/เผยแพร่ความรู้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

2) จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของบุตรหลาน  
พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

- มีความรู้เข้าใจวิธีการเลี้ยงหลานมากขึ้น 
- อารมณ์ดีข้ึน ใจเย็นในการเลี้ยงหลานมากขึ้น  
- เปลี่ยนวิธีพูด ไม่ใช้ความโกรธ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่โวยวาย เปลี่ยนการกระท า ใส่ใจหลานมากขึ้น  
- ชมหลานมากขึ้น ไม่ดุ ไม่บังคับเวลาให้หลานช่วยท างาน  
- หลานช่วยท างานบ้านและรู้จักรอคอยมากขึ้น   
- น าความรู้ที่ได้ไปบอกพ่อแม่หลาน  
- คู่มือดี ให้คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 95 คะแนน ควรเพิ่มเรื่องการฝึกสมาธิเด็กและการสวดมนต์ 

ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์โควิดท าให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม และต้องใช้รูปแบบ new normal 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีการจัดโครงการต่อขยายในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

ภาพกิจกรรม 

 
   

 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที ่5 เสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุวัยเพชร ต าบลจริม ที่มีหลาน อายุ 0 – 5 ปี 
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  โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 

กิจกรรมที่  1  ประชุมชี้แจงและวางแผนการด า เนินงานโครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี  คิดให้   
                     ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพท่ี 2 

กลุม่เป้าหมาย  ครู  ศพด .  สั งกั ด เทศบาลนคร พิษณุ โ ลก  บุ คลากรสาธารณสุ ขจาก  สสจ . พิษณุ โ ลก  
                    และโรงพยาบาล  พุทธชินราช จ านวน 14 คน  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพใน 
กลุ่มวัยเด็ก จ านวน 5,020 บาท (ห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1) มีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน 14 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้  14 คน (ร้อยละ 100)  
พบความพึงพอใจต่อการดัอบรม/เผยแพร่ความรู้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 92.90 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1)  มีแนวทางและแผนการด า เนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิด เป็น คิดดี  คิดให้   
ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 ดังนี้ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ปกครองและเด็ก อายุ 3 - 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พิษณุโลก ทั้ง 2 แห่ง จ านวน 18 คู่ แบ่งเป็น อายุ 3 ปี 6 คน อายุ 4 ปี 6 คน และอายุ 5 ปี 6 คน ผู้ปกครองของเด็ก
ครอบครัวละ 1 – 2 คน โดยต้องมีคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกครั้ง 
     - จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ทุกสองสัปดาห์ ในศุกร์ 13.00 – 15.30 น.  
ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID-19 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 
 
ภาพกิจกรรม 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

ภาพชุดที่  6  ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้  ด้วยสายใยผูกพัน 
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             โครงการพัฒนาชุดเทคโนโลยีการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19   
            เขตสุขภาพที่ 2            
กลุ่มเป้าหมาย  

- สนับสนุนให้คลินิกกระตุ้นพัฒนาการใน รพศ. รพท. และ รพช. จ านวน 2,820 ชุด 
– สนับสนุนให้ ศพด.สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 250 ชุด 
- สนับสนุนให้ ศพด. เทศบาลต าบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จ านวน 30 ชุด  

รวมจ านวน 3,100 ชุด 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 

ช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพใน 
กลุ่มวัยเด็ก จากโครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่  2 ปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 152,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และโครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ 
ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 จ านวน 49,300 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
รวมทั้งสิ้น 201,500 บาท (สองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
- แผ่นพับเล่นกับลูกง่ายกว่าที่คิด    จ านวน 3,100 แผ่น 

   - แผ่นพับการดูแลจิตใจเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤต COVID-19  จ านวน 3,100 แผ่น 
 - แผ่นพับเทคนิคการจัดการความเครียดส าหรับผู้ปกครอง  จ านวน 3,100 แผ่น 
 - หน้ากากผ้าส าหรับเด็กปฐมวัย     จ านวน 3,100 ชิ้น 
 - ถุงผ้าส าหรับบรรจุชุดเทคโนโลยี     จ านวน 3,100 ชิ้น 

  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 ชุดเทคโนโลยีการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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โครงการพัฒนาสุขภาพจติตามกลุ่มวัย 
 

วัยเรียน   
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โครงการส่งเสริมการดแูลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
    
กิจกรรมที่ 1  : อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ครู ก)   
                   เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563   

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพศ/รพท/รพช ในเขตสุขภาพท่ี 2 วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 41 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ วันที่ 30 – 31  มกราคม 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.2 สร้างเสริมสุขภาพจิตใน 
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 41 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 41 คน พบความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการบริการ ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 96.4 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   -ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นวิทยากร ครู ก น าไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในพ้ืนที่ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน ติดภารกิจท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามจ านวนที่ก าหนด 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
-เนื้อหาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม แตค่วรเพิ่มเวลาในการจัดอบรม 
-ควรติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
-อยากให้ทางผู้จัดเพ่ิมโควต้าผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 คนต่อโรงเรียน และเชิญครูที่เก่ียวข้องในฝ่ายอ่ืนๆ 

           ของโรงเรียน เช่นครูแนะแนว ครูผู้ดูแล เป็นต้น 
 

ภาพกิจกรรม 

 

    
             
 
             
 

ภาพชุดที ่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ครู ก) 
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โครงการสง่เสริมการดแูลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

 
กิจกรรมที่ 2  : อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง ส าหรับครู  เขตสุขภาพที่ 2  ปีงบประมาณ 2563   

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและครูผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                      ในเขตสุขภาพท่ี 2 วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 293 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษิต อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต 1 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.2  สร้างเสริมสุขภาพจิต 
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 213,036.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบหกบาทถ้วน) 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 293  คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 252 คน พบความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการ ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 96.40 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   -ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน จากแบบประเมินก่อนและหลังเรียนรู้ ร้อยละ 100 

 

ปัญหา/อุปสรรค  ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน ติดภารกิจท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามจ านวนที่ก าหนด 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
-เนื้อหาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม แตค่วรเพิ่มเวลาในการจัดอบรม 
-ควรเชิญครูที่เก่ียวข้องในฝ่ายอื่นๆของโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูผู้ดูแล เป็นต้น และจัดอบรมทุกปี 

ภาพกิจกรรม 

 

    
                     
 
                   

ภาพชุดที ่8 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง ส าหรับครู  เขตสุขภาพท่ี 2 
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โครงการพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
 

วัยรุ่น 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 
 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมวางแผนคณะท างานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 22 คน ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารหรือตัวแทนจากโรงเรียนสังกัด สพม.39 อ.เมือง จ.พิษณุโลก จ านวน 10 โรงเรียน ลๆะ 1 คน รวมเป็น 10 คน 
- บุคลากรจากส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา 39    จ านวน 2 คน 
- บุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและ โรงพยาบาลพุทธชินราช  จ านวน 2 คน 
- บุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จ.พิษณุโลก    จ านวน 1  คน 
- คณะท างาน         จ านวน  7  คน  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.2  สร้างเสริมสุขภาพจิต 
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 8,970.- บาท (แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
 

ผลการด าเนินงาน 
  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 22 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 13 คน พบความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการบริการ ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   -จากการสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่ามีความสนใจ  
และต้องการน าข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 

ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 - เห็นควรมีการประชุมและอบรมในปีต่อไป เนื่องจากมีบุคลากรที่เปลี่ยนงาน 
 - เห็นควรและสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรม โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมให้ครอบคลุมในโรงเรียน 
 

ภาพกิจกรรม 
                      
                   
 
 

ภาพชุดที่ 9  ประชุมวางแผนคณะท างานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง   
         เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563(ต่อ) 

 

กิจกรรมที่ 2  : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน ประกอบด้วย  
- ครูประจ าชั้น ม.1 ,ม.2 และครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนสังกัด สพม.39 อ.เมือง  

                  จ.พิษณุโลก รวมเป็น 32 คน 
- บุคลากรจากส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา 39 จ านวน 1 คน 
- บุคลากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตอ าเภอเมือง จ.พิษณุโลก    

                  แห่งละ 1 คน จ านวน 17 คน 
- คณะท างานและวิทยากร จ านวน  9  คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.2  สร้างเสริมสุขภาพจิต 
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 69,964.- บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)  

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 42 คน พบความพึงพอใจ 
ต่อการถ่ายทอดความรู้ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   -จากการติดตามผลการท าแบบประเมินใน Application HERO จากผู้ เข้ าร่ วมประชุม  
พบว่าโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอน าร่อง มีการคีย์ข้อมูลทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 - โปรแกรม Application HERO ยังไม่สามารถใช้งานได้จริง 100% บางหัวข้อไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
 - ไม่สามารถเข้าใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 -ต้องการให้ทางศูนย์สุขภาพจิต สื่อสารกับทางศึกษาและมีหนังสือที่เป็นแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

-การใช้ Application HERO หากน าไปใช้ในสถานศึกษาทุกระดับชั้นจะดีมาก เนื่องจากครูสามารถเห็น
ข้อมูลการคัดกรองได้เลย และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

-ต้องการให้โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงาน ส าหรับครูได้ 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง   
                     เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563(ต่อ) 

 

กิจกรรมที่ 3  : ประชุมติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  เขตสุขภาพท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน ประกอบด้วย  
- ผู้บริหารหรือตัวแทนจากโรงเรียนสังกัด สพม.39 อ.เมือง จ.พิษณุโลก จ านวน 10 โรงเรียนๆละ 2 คน  
  รวมเป็น 20 คน 
- บุคลากรจากส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา 39 จ านวน 2 คน 
- บุคลากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช จ านวน 1 คน 
- บุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จ านวน 1 คน 
- บุคลากรจากโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา จ านวน 1 คน 
- คณะท างานและวิทยากร จ านวน  5  คน 

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลั กที่  1.2 สร้างเสริมสุขภาพจิต 
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 9,750.- บาท  (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 31 คน เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 25 คน พบความพึงพอใจ 
ต่อการถ่ายทอดความรู้ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 98.00 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   -จากการติดตามผลการท าแบบประเมินใน Application HERO จากผู้ เข้ าร่ วมประชุม  
พบว่าโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอน าร่อง มีการคีย์ข้อมูลทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 - โปรแกรม Application HERO ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 - ไม่สามารถดูข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ในภาพรวม ท าให้ครูผู้ดูแลต้องเข้าท าแบบประเมินนักเรียนทั้งหมด 
 - ไม่สามารถพิมพ์และไม่ทราบรายชื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง 
 - ระบบการส่งต่อหรือขอรับค าปรึกษาในโปรแกรม โค้ชไม่สามารถกดรับให้ค าปรึกษาได้ 
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          ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ต้องการให้ทางศูนย์สุขภาพจิตสามารถเข้าดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมได้ เพ่ือลดระยะเวลา  
  ในการประสานงานกับ pm ในการแก้ไขข้อมูล 
- ต้องการให้โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงาน ส าหรับครูได้ 
- ครูผู้ใช้งานโปรแกรมควรเข้าดูรายชื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ 
- โปรแกรมควรมีการน าข้อมูลนักเรียนจาก DMC เข้าในฐานข้อมูล เพ่ือช่วยลดระยะเวลาและภาระของครู 
  ในการเข้าท าแบบประเมิน 

 - ควรมีการแจ้งจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นหนังสือราชการให้ครูผู้ดูแลทราบ 
 
 
ภาพกิจกรรมที่ 2 และ 3 
        
    
 
 
        
 

ภาพชุดที ่10  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที ่11 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  เขตสุขภาพที่ 2 
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โครงการ  พัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลจิตใจวัยรุน่ในช่วงการระบาดของไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่  (COVID-19)  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 

กิจกรรมที่ 1  ส ารวจความสุข ความเครียด และความต้องการสื่อสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 เป้าหมายได้แก่ วัยรุ่น 
                  และประชาชนทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตารางท่ี 19 ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 

ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

จังหวัด 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  

ตาก 19  

พิษณุโลก 50  

เพชรบูรณ์ 75  

สุโขทัย 19  

อุตรดิตถ์ 200  

รวม 363 คน  

 
ตารางท่ี 19 ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน – 15 กรกฏาคม 2563 (ต่อ) 

ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

จังหวัด 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563  

ตาก 43  

พิษณุโลก 174  

เพชรบูรณ์ 22  

สุโขทัย 19  

อุตรดิตถ์ 61  

รวม 319 คน  
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    ตารางท่ี 19 ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 (ต่อ) 

 

ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

จังหวัด 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563  

ตาก 75  

พิษณุโลก 75  

เพชรบูรณ์ 75  

สุโขทัย 75  

อุตรดิตถ์ 75  

รวม 375 คน  

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 1  ส ารวจความสุข ความเครียด และความต้องการสื่อสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  ณ สถานที่เอกชน 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.2  สร้างเสริมสุขภาพจิต 
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 42,280 บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีประชาชนเข้าร่วมท าแบบสอบถาม จ านวน 1,057 คน     
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 - เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้าและการท า
แบบสอบถามตอ้งใช้ช่องทางออนไลน์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท าแบบสอบถามท่ีแน่นอน 
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 กิจกรรมที่ 2  : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น ในช่วงการระบาด  
 ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป้าหมายได้แก่ วัยรุ่นและประชาชนทั่วไปในเขตสุขภาพท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย 

 สื่อมวลชนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพท่ี 2 และประชาชนทั่วไป 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 2  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น ในช่วงการระบาดของไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563  ณ สถานที่เอกชน 

 

ช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลา 

พ.ค.63  มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 

1.สื่อสังคมออนไลน์     

2.สื่อวิทยุและโทรทัศน์     

3.สื่อหนังสือพิมพ์     
 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี  2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.2  สร้างเสริมสุขภาพจิต 
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - วัยรุ่นและประชาชนเข้าถึงสื่อสุขภาพจิตตามช่องทาง วิทยุชุมชน รายการทางเฟสบุ๊ ค 
หนังสือพิมพ์ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 - วัยรุ่นและประชาชนเข้าถึงสื่อสุขภาพจิต และมีแนวทางในการดูแลจิตใจตนเองในช่วงการระบาด

ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
- เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 2 สามารถสื่อสารหรือน าเสนอข่าวที่เกี่ยว 

กับการดูแลสุขภาพจิตให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ได้ 
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ภาพกิจกรรม 
 
         
                                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพชุดที่ 12   การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 
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โครงการพัฒนาสุขภาพจติตามกลุ่มวัย 

 
วัยท างาน 
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โครงการ การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างาน ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตในชุมชนจากผลกระทบการระบาดของโรค 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) เขตสุขภาพท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย   

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/แกนน าชุมชน/ประชาชน 

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2563  โรงพยาบาลกงไกรลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่อ้อย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงพยาบาลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณประจ าปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิต  
ในกลุ่มวัยวัยท างาน จ านวนเงินทั้งสิ้น 117,600.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

 - มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน  รวมทั้งสิ้น  274  คน 
  -  จ ากการประ เมิ นคว าม พึ งพอใจต่ อการจั ดอบรม   โ ดย ใช้ แบบสอบถามความ พึ งพอใจ 
ของกรมสุ ขภาพจิ ต  จ านวน  170  คน  มี ผลความพึงพอใจระดับมากถึ งมากที่ สุ ด  ร้ อยละ  98 . 20 
  

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 - มีแนวทางหรือวิธีการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตส าหรับตนเอง ร้อยละ 98.30 และมีพลังใจในครอบครัว ร้อยละ 94.30 
 - มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  ก่อนการอบรม  

             ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.90  หลังการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.10   

 

ปัญหาอุปสรรค 

- ภาระงานของพ้ืนที่ท าให้ผู้เข้าร่วมติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
  - สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยส าหรับการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ  

  - รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมในวันนี้อยากให้มีกิจกรรมอบรมแบบนี้อีก 
  - ควรจัดให้ความรู้กับประชาชนและแกนน าหมู่บ้านด้วย 
  - ให้ค าแนะน าส าหรับการอบรมดีมาก 
  - อยากให้มีการเพ่ิมรายละเอียดเพื่อความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพชุดที่ 13   อบรมพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตในชุมชนจากผลกระทบการระบาดของโรค 
                    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) เขตสุขภาพท่ี 2 
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โครงการ การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างาน ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างพลังใจประชาชนวัยท างานจากผลกระทบการระบาดของโรค 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) เขตสุขภาพท่ี 2 จ านวน 2000 ชุด 

กลุ่มเป้าหมาย  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/แกนน าชุมชน/ประชาชน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
เดือนมิถุนายน 2563 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณประจ าปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิต  
ในกลุ่มวัยวัยท างาน จ านวนเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

  - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อเทคโนโลยีจ านวน 300 ชุด 
 - เครือข่ายสาธารณสุขระดับสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้รับสื่อเทคโนโลยี          
                    จังหวัดละ 340 ชุด 

ภาพกิจกรรม 
 

 

ภาพชุดที ่14  ชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างพลังใจประชาชนวัยท างานจากผลกระทบการระบาดของโรค 
                   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) เขตสุขภาพท่ี 2 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/แกนน าชุมชน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   เดือนสิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานพ้ืนฐาน 2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 
กิจกรรมหลักท่ี 1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการสุขภาพจิต จ านวน  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

- มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน  รวมทั้งสิ้น  30  คน 
                     - จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรม  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ        
กรมสุขภาพจิต  จ านวน 27 คน มีผลความพึงพอใจระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 91.70 

            ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
         - ผลการประเมินพลังใจ โดยใช้แบบประเมินพลังใจของหลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ มีผลประเมิน 

                    พลังใจเพิ่มขึ้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
             - ผู้เข้าร่วมอบรมได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับตนเองและครอบครัว เช่นการฝึกสมาธิ  

                    ฝึกสติ การปรับเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

ปัญหาอุปสรรค 
- ผู้เข้าร่วมบางท่านเขียนหนังสือไม่ได้ 

   - แบบประเมินและใบท ากิจกรรมมีจ านวนมาก 

   - สื่อความรู้ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม(เนื่องจากจัดกิจกรรมก่อนวันที่จะได้รับสื่อจากกรม)     

   - ระยะเวลาการเก็บแบบประเมินอาจจะไม่เป็นไปตามแผน 

 ข้อเสนอแนะ  
                 - อยากให้มีการอบรมด้านสุขภาพจิตปีละ 2 ครั้ง ให้มีกลุ่มอ่ืนๆเข้าร่วมด้วย 

         - อยากให้น าความรู้มาแนะน าอีกและทบทวนความรู้มากยิ่งข้ึน 
ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 

ภาพชุดที ่15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจภายใต้การระบาดของโรคโควิด -19 เขตสุขภาพที่ 2 
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โครงการพัฒนาสุขภาพจติตามกลุ่มวัย 

 
 

วัยสูงอายุ  
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2  ปีงบประมาณ 2563 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพแกนน าโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2    
กลุ่มเป้าหมาย   โรงเรียนผู้สูงอายุ 10 แห่ง ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุ จากรพ.สต./รพ. พ้ืนที่เป้าหมาย แห่งละ  1 คน รวม 10 คน 
- ผู้รับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุ จาก อปท. พ้ืนที่เป้าหมาย  แห่งละ  1 คน รวม 10 คน 
- ประธานนักเรียน/หัวหน้าห้อง โรงเรียนผู้สูงอายุ เป้าหมาย แห่งละ  1 คน รวม 10 คน 
- ครู/วิทยากร ประจ าโรงเรียนผู้สูงอายุ เป้าหมาย   แห่งละ  1 คน รวม 10 คน 
- คณะท างาน วิทยากร        รวม 10 คน 

  รวมทั้งสิ้น  50 คน   

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 26 – 27  เดือนกุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก 

 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชน
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.4 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ จ านวน 89,500 บาท 
(แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

   - ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน  36  คน 
  - สรุปผลความพึงพอใจต่อการประชุม/อบรม/สัมมนาของกรมสุขภาพจิตจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ านวน  32  คน  ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ  96.90 

      ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้าร่วมอบมรมพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีกรมสุขภาพจิต ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
  - มีแผนการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและวิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 -  เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การประสานงาน

ผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

74 

 
 

      ข้อเสนอแนะ 
- เนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทุกๆด้าน ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ 
- ขอให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาองค์กรรพ.สต.ทุกจังหวัดและโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- เป็นการอบรมกับกลุ่มเล็กๆ 25 -30 คน ซึ่งวิทยากรสามารถดูแลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้เข้ารับการ

อบรมได้ทั่วถึงดีมาก ท าให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกอบอุ่นและเต็มใจให้ความร่วมมือดี สนใจฟัง 
- มีประโยชน์มาก จะน าไปใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 
 
      ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพชุดที่ 16    ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพแกนน าโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 2 
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โครงการ เสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)  เขตสุขภาพที่ 2 
            

กลุ่มเป้าหมาย  
ประชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง พลั ง ใ จ ผู้ สู ง อ า ยุ  เ ข ตสุ ขภ าพที่  2  ( โ ร ง เ รี ย นผู้ สู ง อ า ยุ / 

ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 10  แห่งๆละ 40 คน ) กลุ่มเป้าหมายจ านวน 450 คน ประกอบด้วย   
- สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ  จ านวน 10 แห่งๆละ 40 คน  รวม 400 คน 
- คณะท างานและวิทยากร   จ านวน 10 แห่งๆละ 5 คน  รวม   50 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลปากโทก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
8 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   
10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์               
17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
22 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
30 กรกฎาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้ างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่  1 .4  
สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยผู้สูงอายุงบด าเนินงาน จ านวน 105,048 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสามสี่สิบแปดบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 -สรุปผลความพึงพอใจต่อการประชุม/อบรม/สัมมนาของกรมสุขภาพจิตจากผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน  479 คน  ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ  96.9 
 - มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน 479 คน การประเมินสุขภาพจิต ได้แก่ ประเมินความเครียด (ST-5) (ผลการ

ประเมินพบมีความเครียดน้อย 348 คน เครียดปานกลาง 34 คน เครียดมาก 6 คน เครียดมากที่สุด 1 คน) 
คัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 (ผลการประเมินพบมีความกังวลต่ า 233 คน มีความกังวลปานกลาง 153 คน 
มีความกังวลสูง 3 คน) และประเมินภาวะซึมเศร้า (2Q) (ผลการประเมินพบปกติ 364 คน เสี่ยงภาวะซึมเศร้า 25 คน) 
ส าหรับผู้มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าได้ให้ค าปรึกษาและน าเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขต่อไป 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 

 - ผู้เข้าร่วมอบมรมพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลใจตนเองในสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

- ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง และทราบวิธีปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง 
 
ปัญหาอุปสรรค 

 -  เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วน ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 
ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพชุดที่ 17 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 2 (โรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ) 
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ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 
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โครงการ ประชุมชี้แจงการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก สถาบันพัฒนานาการเด็กราชนครินทร์    

                     โรงพยาบาลสวนปรุง  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ณ  ห้องประชุมทรัพย์ไพรวัลย์  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  

งบประมาณ 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 
กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย และกิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบบริการสุขภาพจิต จ านวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)            

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมคณะท างานและวิทยากร รวมทั้งสิ้นจ านวน  20  คน สรุปผลความพึงพอใจต่อการประชุม/
อบรม/สัมมนาของกรมสุขภาพจิตในระดับมาก - มากที่สุด  ร้อยละ  85.00 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายทิศทาง  ตัวชี้วัดการด าเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2563  
เพ่ือบูรณาการแนวทางในการปฏิบัติงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 

2. มีแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตร่วมกันในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่  2 คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 โรงพยาบาล
สวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในปีงบประมาณ  2563 

3. เกิดแผนงานการด าเนินงานขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ 2563 
 
ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 
ภาพชุดที ่18 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563 
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โครงการ ศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) มีระบบ/กิจกรรมในการดูแล 

            สุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย  PCC ที่มีศักยภาพท้ังหมดในเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
PCC ที่มีระบบการด าเนินงาน/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 10 แห่ง ของจังหวัด

เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 

 

งบประมาณ ไม่มี 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  PCC ที่มีระบบการด าเนินงาน/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 10 แห่ง และมีการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตส าหรับ รพ.สต. โดย
ประเมินผ่านเว็บไซด์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ทั้งหมด 12 แห่ง  
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตส าหรับ 
รพ.สต. โดยประเมินผ่านเว็บไซด์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีพ้ืนที่ด าเนินงาน PCC ทั้งหมด 12 แห่ง ประเมิน จ านวน 5 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67  พบว่า 

- ระดับที่ 1 (ระดับทอง) จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้แก่ รพ.สต.ท่าสัก (รพ.พิชัย),รพ.สต.ท่าช้าง 
(รพ.หล่มสัก) และ รพ.สต.บ้านโสก (รพ.หล่มสัก) 

-  ระดับที่ 3 (ระดับทองแดง) จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ได้แก่ รพ.สต.เหล่าหญ้า(รพ.เขาค้อ)  
และ รพ.สต.ซับบอน (บึงสามพัน) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. บุคลากรในหน่วยบริการมีจ านวนน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรับงานมากขึ้น ท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง  

และไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที ่19ประชุมเชิงปฏิบัติการการด านินงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพท่ี 2 
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   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มเป้าหมาย  จังหวัดเพชรบรูณ์(พ้ืนที่น าร่อง) จ านวน 100 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน 11 คน 
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 89 คน 

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 17   เดือนมีนาคม  2563  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 

งบประมาณจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบายจ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  1. มีผู้เข้าร่วมประชุม และคณะท างาน รวมทั้งหมด  100  คนเก็บแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

จัดอบรม โดยใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต มีผลความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 98.40 
 2. ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม มีผู้อบรมที่ผลคะแนนผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 60)จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.00 หลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ที่ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 60) จ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 85.00 

           ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
         มีแนวทางขั้นตอนการน าส่งผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่การรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต      

ปัญหาอุปสรรค 

1. สถานการณ์ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระบาด ท าให้การจัดกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน  
2. งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในเขตสุขภาพท่ี 2 

 ข้อเสนอแนะ 
   1. อยากให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องพรบ.สุขภาพจิตในการน าผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรรักษาทุก 6 เดือน และ 1 ปี 

2. สื่อใบงาน แบบประเมินต่างๆ ยังต้องใช้เป็นแบบกระดาษ  

 

ภาพกิจกรรม 

 

    
 
      
 
 

ภาพชุดที่20 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
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โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิต 
ในระบบบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตสสอ. รพ.และรพ.สต. จ านวน 14 คน 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอคีรีมาศ   จ านวน 16 คน 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
          วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
งบประมาณ 

งบประมาณจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการที่
สอดคล้องกับนโยบาย จ านวน  5,940 บาท (ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
       - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 30 คน เก็บแบบความพึงพอใจได้ จ านวน 26 คน พบความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 86.66 
           ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

         - ชุมชนมีแผนการด าเนินงานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตบูรณาการกับประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ (ผู้สูงอายุ) 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1.  การด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ช่วงแรกทางคณะท างานไม่สามารถออกด าเนินการในพ้ื นที่ตาม  

มาตรการควบคุมโรคและพรก.ฉุกเฉิน ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีการชี้แจงผู้รับผิดงานสสจ.ผ่านการประชุม 
teleconference ในการติดตามงานและส าหรับสนุนสื่อความรู้ต่างไปยังสสจ. 

  2. หลังจากประกาศยกเลิกพรก.ฉุนเฉิน แต่เป็นช่วงเวลาที่ทางพ้ืนที่มีด าเนินกิจกรรมในพื้นที่เองเช่นกัน ท าให้
การท ากิจกรรมต้องล่าช้า เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่นั้น  

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
       
 
 
 

ภาพชุดที ่21 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
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โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบ    

            บริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 

กิจกรรมที่  2 การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในชุมชนในภาวการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
                             2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 2 

กลุ่มเป้าหมาย   

  ผู้น าชุมชน แกนน าสุขภาพ อสม. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต อปท  ต ารวจ ประชาชน และผู้น าทางศาสนา  
จ านวน 5 จังหวัดๆละ 1 อ าเภอๆละ 50 คน รวมเป็นจ านวน 250 คน 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอิสลามศึกษา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ อบต.ชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ รพ.สต.บ้านน้ าเรื่อง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ อบต.ไร่อ้อย ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ รพ.สต.ทุ่งเศรษฐี ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

งบประมาณ 
งบประมาณจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข

ภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการที่
สอดคล้องกับนโยบาย จ านวน  14,490 บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 250 คน เก็บแบบความพึงพอใจได้ จ านวน 160 คน พบความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 88.27 

 
  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

        -ชุมชนมีแผนการด าเนินงานในการสร้างวัคซีนใจของชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
ป้องกันการระบาดของโรค และแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1.  การด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ช่วงแรกทางคณะท างานไม่สามารถออกด าเนินการในพ้ืนที่ตาม  

มาตรการควบคุมโรคและพรก.ฉุกเฉิน ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีการชี้แจงผู้รับผิดงานสสจ.ผ่านการประชุม 
teleconference ในการติดตามงานและส าหรับสนุนสื่อความรู้ต่างไปยังสสจ. 

  2. หลังจากประกาศยกเลิกพรก.ฉุนเฉิน แต่เป็นช่วงเวลาที่ทางพ้ืนที่มีด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เองเช่นกันท า
ให้การท ากิจกรรมต้องล่าช้า เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่นั้น  
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ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ควรดึงผู้น าชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม รวมทั้งผู้น าทางศาสนาจากการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างวัคซีนใจในชุมชนของอ าเภอต้นแบบ จะเห็นว่าผู้น าทางศาสนาเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
สร้างวัคซีนใจในชุมชน 

 
ภาพกิจกรรม 
 

       
 

ภาพชุดที่22  การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในชุมชนในภาวการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
                   2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 2 
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้และแปลผลเครื่อง Biofeedback 

กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ านวน 15 คน  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย งบด าเนินงาน จ านวน 8,615 บาท  
(แปดพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือ Bio feedback และการแปลผล 
ปัญหาอุปสรรค 

ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ  
กรมสุขภาพจิตควรสนับสนุนเครื่องมือ bio feedback ให้ทุกหน่วยงาน 

ภาพกิจกรรม 
 

   
 

ภาพชุดที ่23  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้และแปลผลเครื่อง Biofeedback 
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โครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต 

ที่พึงประสงค์ประชาชนเขตสุขภาพที่ 2  ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 

กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตส าหรับ

ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เขตสุขภาพท่ี 2 จ านวน 2,000 ชุด 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ประชาชนเขตสุขภาพที่ 2 

จ านวน 200 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตส าหรับประชาชนใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เขตสุขภาพท่ี 2 เดือน เมษายน 2563 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ประชาชนเขตสุขภาพที่ 2  

เดือน สิงหาคม 2563 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณประจ าปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต 

โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัย
ท างาน จ านวนเงินทั้งสิ้น 150,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตส าหรับประชาชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เขตสุขภาพท่ี 2 จ านวนเงิน 133,750 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

กิจกรรมที่ 2 ส ารวจความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ประชาชนเขตสุขภาพที่ 2 
ใช้เป็นค่าเดินทางไปราชการ จ านวนเงิน 16,450 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตส าหรับ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  จ านวน 2,000 ชุด เก็บแบบประเมินความพึงพอใจ
ได้ 280 คน พบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมาก 
และมากที่สุด ร้อยละ 81.40 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   - ประชาชนและผู้ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  ได้รับความรู้
และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
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ภาพกิจกรรม 
    
            
 
             
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพชุดที่ 24  ชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตส าหรับประชาชนในสถานการณ์  
                การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เขตสุขภาพท่ี 2 
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โครงการ พัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 

 
 

กิจกรรมที่ 1 ออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจประชาชน  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเยียวยาจิตใจจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กิจกรรมที่ 3 ส ารวจภาวะสุขภาพจิตบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนไทย ในระหว่างการระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัส   
                โคโรนา 2019 ( COVID-19)  

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  และบุคลากรสาธารณสุข และประชาชน เขตสุขภาพที่ 2  

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เมษายน 2563 

 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี 2563 จ านวนทั้งหมด 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - ผู้เข้าอบรม จ านวน 20 คน  เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 20 คน  พบความพึงพอใจต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิต ปี 2563 ในระดับมากและมากที่สุด ด้านความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ 
ในภาพรวม ร้อยละ 90.00 
  - ออกหน่วยเยียวยาจิตจากเหตุการณ์วิกฤตประจ าปี 2563 จ านวน 3 ครั้ง 

 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  - ผู้ เข้ารับอบรมพัฒนาศักยภาพการเยียวยาจิตใจจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85.00 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 
ภาพกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที่ 25  ออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจประชาชน 
 



 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

88 

 

 
โครงการ รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจ าปี 2562 เรื่อง "สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 

 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม รณรงค์สร้างกระแส ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจ าปี 2562 ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย เรื่อง สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 1 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 2 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

 วันที่ 7 พ.ย.2562 ระยะเวลา 1 วัน  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 วันที่ 1-7 พ.ย.2562 ระยะเวลา 7 วัน ณโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 
 วันที่ 7,10,11,14 พ.ย.2562 ระยะเวลา 4 วัน สถานที่ ริมน้ าน่าน, รพ.บางกระทุ่ม ,รพ.สต.นครป่าหมาก, 

           ออกหน่วยอ าเภอเคลื่อนที่ จังหวัดพิษณุโลก 
 วันที่ 1,8,7,11,19 พ.ย.2562 ระยะเวลา 4 วัน สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ,รพ.ฟากท่า,  

           รพ.ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   วันที่ 7,12,13,62 พ.ย.62 ระยะเวลา 3 วัน สถานที่ รพ.เพชรบูรณ์ ,รพ.หล่มสัก,สสอ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณประจ าปี 2563 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตน ผลผลิตที่ 1 
ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการ
สุขภาพจิต จ านวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4,152 คน  เก็บแบบประเมินความพึงพอใจได้ 3,512 คน  พบความ
พึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิต ปี 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ในระดับมากและมากที่สุด ด้านความ
พึงพอใจต่อการถ่ายถอดความรู้ในภาพรวม ร้อยละ 90.00 

- มีสื่อแผ่นพับ และไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สุขภาพจิตปี 2562  
เขตพ้ืนที่สุขภาพที่ 2  และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social online จ านวน 14,000 คน 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในความรู้ด้านสุขภาพจิต ในประเด็น “สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ร้อยละ 85.00 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพชุดที ่26 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจ าปี 2562 เรื่อง "สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 

 
โครงการ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข” 
กลุ่มเป้าหมาย  

      1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  จ านวน 2 คน 
    2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน 2 คน 
    3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน 2 คน 
    4. เจ้าหน้าสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 22 คน 
    5. วิทยากรและคณะท างาน     จ านวน 7 คน 
    รวมจ านวน  35 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์ไพรวัลย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  
งบประมาณ 

งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวนเงิน 13,250  บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 คน คณะท างานและวิทยากร จ านวน 15 คน  รวมทั้งสิ้น 38 คน  เก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจได้ 16 คน พบความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข” ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 93.80 
 

 2. ผลลัพธ์ ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังจัดกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
รายละเอียดดังนี้ 

อ าเภอ ระดับความรู้(ก่อน) ระดับความรู้(หลัง) p-value 
ดี ปานกลาง ต่ า ดี ปานกลาง ต่ า 

 จ านวน ร้อยละ      จ านวน    ร้อยละ จ านวน    ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ    จ านวน   ร้อยละ จ านวน   ร้อยละ 

ช า ติ
ตระการ 

    3    27.3      -      -     8   72.7      9   81.9     1    9.1     1    9.1 > 0.05 

เขาค้อ     3    27.3      -      -     8   72.7      11   100.0      -      -      -      - > 0.05 
อื่นๆ     2    66.7      1    33.3      -      -     2    66.7      1    33.3      -      -     - 
รวม     8  32.0   1  4.0  16 64.0  22  88.0   2  8.0   1  4.0 > 0.001 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

   1. เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
   2. เครือข่ายสุขภาพจิตในและนอกระบบมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที ่
 

ปัญหาอุปสรรค 
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ รพ.สต.ท าให้การด าเนินงานประชุมสุขภาพจิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายครบทุกพ้ืนที่ 
2. ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครบทุกคน 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพชุดที่ 27 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข” 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

 

91 
           

โครงการ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 (ต่อ) 
           

                    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน            
                 “ครอบครัวมีสุข แกนน าสดใส ใส่ใจชุมชน” รวมทั้งหมด  436 คน 

    1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     จ านวน 2 คน 
    2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน 2 คน 
    3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน  จ านวน 2 คน 
    4. เจ้าหน้าสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน 22 คน 
    5 . ผู้ น าชุ มชนใน พ้ืนที่ ของผู้ ท า ร้ ายตน เอง  ญาติ ผู้ ท า ร้ ายตน เอง  อาสาสมั ครสาธารณสุ ข    

                 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต าบล จ านวน 13 ต าบล   จ านวน  390  คน 
     6. วิทยากรและคณะท างาน       จ านวน 48 คน 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
    1. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่าหญ้าและห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
             2. วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรื่นฤดี อ าเภอเขาค้อ          
จังหวัดเพชรบูรณ์  
            3. วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขเขาค้อและห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนายาว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
            4. วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแม่นาและห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพัฒนวรพงษ์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
            5. วันที่  18 -19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ                
จังหวัดพิษณุโลก 

            6. วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงและห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 

งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวนเงิน 86,750 บาท(แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

      1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 418 คน คณะท างานและวิทยากร จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 470 คน  เก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจได้ 315 คน พบความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน “ครอบครัวมีสุข แกนน าสดใส ใส่ใจชุมชน”  ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 83.30 
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      2. ผลลัพธ์ ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังจัดกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยทางสถิติ  
     รายละเอียดดังนี้ (N= 341 คน) 

 
หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการประชุมสูงกว่าก่อนประชุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

    1. เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
    2. เครือข่ายสุขภาพจิตในและนอกระบบมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 
    3. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
ปัญหาอุปสรรค 

บริบทของพื้นที่มคีวามห่างไกลการด าเนินงานพัฒนาระบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายต้องใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมมากกว่าแผนที่วางไว้ 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายครบทุกพ้ืนที่ 
2. ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับเครือข่ายในทุกชุมชน 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 

ภาพชุดที ่28 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน 
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โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 2 
1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน 1 คน 
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน 1 คน 
3. เจ้าหน้าสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 3 คน 
4. แกนน าชุมชน       จ านวน 5 คน 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน 5  คน 
6. เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2     จ านวน 5  คน 
    รวมเป็นจ านวน  20 คน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์      

จังหวัดพิษณุโลก  
 

งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวนเงิน 5,000.-  บาท(ห้าพันบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

      1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน คณะท างานและวิทยากร จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน  เก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจได้ 13 คน พบความพึงพอใจต่อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 
เขตสุขภาพท่ี 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100 
    2. ความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมต่อคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนส าหรับแกนน าพชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มีผลความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด 99.74 
    3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อรูปเล่มคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนส าหรับแกนน าพชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  มีผลความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด 99.36       
  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
    1.  เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
    2. เครือข่ายสุขภาพจิตในชุมขนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตเภทในพ้ืนที่
สุขภาพจิตในพื้นที ่
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรสนับสนุนให้มีการขยายการน าคู่มือไปใช้ในทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 
2. ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่และพัฒนาต่อเนื่องทุกปี 
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        ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที่ 29   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 
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โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (ต่อ) 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน  

   1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    จ านวน 1 คน 
   2 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลชุมชน      จ านวน 1 คน 
   3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1 คน 
   4. ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     จ านวน 40 คน 

    5. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2      จ านวน 7 คน 
รวมเป็นจ านวน 50 คน 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

 วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากโทก อ าเภอวัดโบสถ์      
จังหวัดพิษณุโลก  

งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวนเงิน 20,000.-  บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)  
ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

      1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 29 คน คณะท างานและวิทยากร จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน  เก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจได้ 29 คน พบความพึงพอใจต่อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 
เขตสุขภาพท่ี 2 ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 96.60 
    2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อรูปเล่มคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนส าหรับแกนน าชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  มีผลความพึงพอใจระดับมากถึงมากท่ีสุด 99.14      
  3. ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังจัดกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

    1. เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
    2. เครือข่ายสุขภาพจิตในชุมขนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึ งปัญหาสุขภาพจิตเภทในพ้ืนที่
สุขภาพจิตในพื้นที ่
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        ปัญหาอุปสรรค 
    การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 
 
       ข้อเสนอแนะ  

1. ควรสนับสนุนให้มีการขยายการน าคู่มือไปใช้ในทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 
2. ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่และพัฒนาต่อเนื่องทุกปี 

        
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที่ 30 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 
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โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 (ต่อ) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน จ านวน  20 คน 
        1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน 1 คน 
     2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลชุมชน     จ านวน 1 คน 
     3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 คน  
     4. ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน 6 คน 
     5. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2     จ านวน 11 คน 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 
 งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ 
ระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวนเงิน 5,000  บาท(ห้าพันบาทถ้วน)  
ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 17 คน คณะท างานและวิทยากร จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน  เก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจได้ 17 คน พบความพึงพอใจต่อประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิต
เภทในชุมชน  ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 88.23 
    
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

    1.  เกิดการปรับปรุงพัฒนาเล่มคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนส าหรับแกนน าชุมชนและอสม. 
    2. เกิดแผนในการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนส าหรับแกนน าชุมชนและอสม.  
                 ปีงบประมาณ 2564 
ปัญหาอุปสรรค 

การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนให้มีการขยายการใช้คู่มือการดูแลผุ้ป่วยจิตเวชในชุมชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 
2. ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่และพัฒนา ต่อเนื่องทุกปี 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

ภาพชุดที่  31 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 
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การพัฒนาองค์กร 
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โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสุขในองค์กร 

                                       ปีงบประมาณ 2563 
 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรศูนย์สขุภาพจิตที่ 2 จ านวน  20  คน 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

ตั้งแต่วันที่ 23 -25  กันยายน 2563 ณ อักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 
 โดยใช้งบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 143,320.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสาม
พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     ผลผลิตที่ 1 ประชาชน
ได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการสุขภาพจิต 
จ านวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    กิจกรรมที่ 1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในวัยเด็ก จ านวนเงิน 
43,320.- บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน คณะท างานและวิทยากร รวมทั้งสิ้น  20  คน 
  - จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของกรม
สุขภาพจิต มีผลความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95.00 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรได้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างสุขในองค์กร 
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งเพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ต่างๆ ที่ ได้น ามาใช้ประโยชน์และ
ประยุกต์เข้ากับงานที่ต้องปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

- อยากให้มีการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ปีงบประมาณ 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

ภาพชุดที่ 32 สัมมนาแลกเปลี่ยนสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 
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โครงการ การอบรมพัฒนาการสร้างสติเพื่อการพัฒนาองค์กร (MIO) 

 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562  ณ  ห้องประชุมทรัพย์ไพรวัลย์  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  

งบประมาณ 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการสุขภาพจิต จ านวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)            

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รวมทั้งสิ้นจ านวน  14  คน มีผู้เข้าท าแบบประเมินความพึงพอใจในการจัด
อบรมพัฒนาการสร้างสติเพื่อการพัฒนาองค์กร MIO คิดเป็นร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1. การพัฒนาศักยภาพความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  

2. การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
3. การสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
4. การส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
5. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ภาพกิจกรรม 

   
 
 

 
ภาพชุดที่ 33    อบรมพัฒนาการสร้างสติเพ่ือการพัฒนาองค์กร (MIO) 
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กิจกรรมการด าเนินงาน นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมสุขภาพจิต  

(Organizational Governance : OG) 

กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต   

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2563 / ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2   

 

งบประมาณ - 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  ประชุมชี้แจงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  (Organizational Governance) กรมสุขภาพจิต  
ประจ าปี 2563 ให้กับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ทั้งหมด 21 คน 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 รายงานผลการด าเนินงานฯ โดยจัดท าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 ในรูปแบบ One page Infographic ตามรอบที่กรมสุขภาพจิตก าหนด คือ 6 , 9 , 12 เดือน ส่งครบตาม
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชุดที ่34 ประชุมชี้แจงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) 
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          กิจกรรมการด าเนินงาน ประชุมจัดท าแผนประคองกิจการส าหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(Business Continuity Plan : BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2    
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 2   
งบประมาณ - 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 1.ผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย 100 
 2.มีแผนประคองกิจการในการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1.มีแนวทางการในด าเนินงานของหน่วยงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ท าให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพได้ตามความเหมาะสม 
 2. หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนงานภายในองค์กรได ้
 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
  
 
 
 

ภาพชุดที ่35 ประชุมจัดท าแผนประคองกิจการส าหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19 
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ผลงานวิชาการ 
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ชื่อเรื่อง  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

: บทเรียนเขตสุขภาพที่ 2 
ผู้วิจัย  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 
ปีท่ีท าการวิจัย 2563 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และปัจจัยที่ท าให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในบริบทเขตสุขภาพที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนในชุมชน อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 51 คน โดยวิธีการ สนทนากลุ่ม 36 คน การสัมภาษณ์ 15 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
แบบเจาะจง เก็บข้อมูลเดือนกรกฏาคม 2563 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่ ว ไป  
ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหา   
 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างวัคซีนใจในระดับชุมชน มีกลไกและมาตรการ ดังนี้ 
1.ระดับบุคคล พบว่า ปัจจัยเสริมมีการปรับตัว แสวงหาวิธีดูแลตัวเองตามความเชื่อส่วนบุคคล มีการปฏิบัติตัวตาม
มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ปัจจัยกระตุ้นมีเจ้าหน้าที่
รัฐผู้น าในชุมชนมีบทบาทเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพกายใจของตนเองส่งผลให้บุคคลลด
ความเครียด วิตกกังวล รู้สึกปลอดภัยและสงบ 
2.ระดับครอบครัว พบว่า ปัจจัยเสริม ได้แก่ สัมพันธภาพ สายสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัวมีการ
สื่อสารเชิงบวก ไม่กล่าวโทษ การแสดงความรัก ความเอาใจใส่ ห่วงใยซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครอบครัวเกิดความ
ไว้วางใจกัน ปัจจัยกระตุ้น เช่น การรับรู้ความรุนแรง/ผลกระทบของสถานการณ์ (COVID-19) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวเองตามมาตรการของรัฐ ส่งผลให้ครอบครัวรู้สึกปลอดภัยและไม่ทอดทิ้งกัน 

3.ระดับชุมชน พบว่า ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าตามธรรมชาติ มีบทบาทในการขับเคลื่อนภูมิคุ้มกัน
ทางใจ โดยการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ปัจจัยเสริมมีระบบและกลไก ร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานผ่านระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ปัจจัยกระตุ้นมีการรับรู้ความรุนแรง/ผลกระทบของสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลให้ชุมชนเกิดความหวัง รู้สึกปลอดภัย ไม่ตีตรา 
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ชื่อเรื่อง พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 

นายสุขเสริม  ทิพย์ปัญญา   
นางหยกฟ้า  เพ็งเลีย 

บทน า (ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา) 
   ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 การฆ่าตัวตายส าเร็จ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 พบว่าภาพรวมมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 6.3 ต่อประชากร
แสนคน คือ 8.67, 9.02, 8.49, 9.76และ 10.42 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ จากข้อมูลพบว่าอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จมีแนวโน้มสูงขึ้น และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนของเขตสุขภาพที่ 2  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนในชุมชน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  
ได้พัฒนาโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม    ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
1.) ครอบครัวมีสุข แกนน าสดใส ใส่ใจชุมชน 2.) ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข ได้ด าเนินงานในพ้ืนที่ต าบลที่เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2561 – 2562 พบว่าต าบลที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงร้อยละ 47.31
และ64.4 ตามล าดับ แม้ว่าพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการลดลงแต่ในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการด าเนินการยังคงมีอัตราการฆ่าตัวตาย
เพ่ิมขึ้น และอัตราการฆ่าตัวตายในภาพรวมของอ าเภอยังมีอัตราที่สูง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการน าโปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการน าโปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย ในพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับบริบท
ในพ้ืนที ่
          2. พัฒนาฐานข้อมูลระบบการรายงานผู้ที่มีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายส าเร็จในพ้ืนที่ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย/เครื่องมือ 
    1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  แกนน าชุมชน อาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

2. พื้นที่เป้าหมาย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 13 
ต าบล  
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กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

  กรอบการด าเนินงานประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่ วนร่วมในชุมชน ร่วมคิด ร่วมด าเนินงาน    
ร่วมประเมินผลผ่านกิจกรรมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงาน 
 1. คัดเลือกพ้ืนที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่พ้ืนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงเกิน 

10.0 ต่อแสนประชากร 
    2. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน

สาธาณณสุขอ าเภอในพ้ืนที่เป้าหมาย 
    3. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ส านักงานสาธาณสุขอ าเภอ 

โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านกิจกรรมดูแลด้วยใจทุกวัยเป็นสุข โดยมีเนื้อหาดังนี้  
โรคทางจิตเวช ยาทางจิตเวช การใช้เครื่องมือประเมินสภาพจิต ทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช การสร้างทัศนะคติ
ทางด้านบวกในการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชน 
           4. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดับต าบลในการ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในชุมชน ผ่านกิจกรรมครอบครัวมีสุข ผู้น าสดใส ใส่ใจชุมชน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
การสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงต่อการท าร้ายตัวเอง สัญญาณเตือน การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น ทักษะการสื่อสาร
ทางบวก การให้ก าลังใจแก่บุคคลในครอบครัว แกนน าชุมชน และนักประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวัง  
การแจ้งเตือนความเสี่ยง การดูแลช่วยเหลือในชุมชนแก่ผู้พยายามฆ่าตัวตายและกลุ่มเสี่ยงและจัดท าแผนการเฝ้าระวัง
การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในระดับต าบลพร้อมทั้งด าเนินการจริงในพ้ืนที่ 
 5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานผ่านการตรวจราชการและนิเทศติดตามการด าเนินงานในระดับจังหวัด 
 
 
 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายใน
พ้ืนที่เสี่ยง เขตสุขภาพท่ี 2 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้  
กิจกรรรมที่ 1 ดูแลด้วยใจทุกวัยเป็นสุข 

ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2 ครอบครัวมีสุข ผู้น าสดใส ใส่ใจชุมชน 

        ใช้เวลา 3 ชัว่โมง 
 

 

อุบัติการณ์การฆ่าตัวตายลดลง 
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ผลการด าเนินงาน 
 1.  เจ้าหน้าสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 23 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับ 10.92 คะแนนเฉลี่ยหลังร่วมกิจกรรม เท่ากับ 14.20 เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 2 . แกนน าชุมชน อาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 418 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมเท่ากับ 11.62  คะแนนเฉลี่ยหลังร่วมกิจกรรม เท่ากับ 13.77 เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. เกิดแผนงานการด าเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับต าบล 

 4. เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ความรู้สุขภาพจิต
ประชาชน 

- ประชาสัมพันธ์หอ
กระจายข่าว 

- ให้ความรู้เวทีประชุม
ประจ าเดือนหมู่บ้าน 

- ให้ความรู้ผ่านบุคคล
โดย อสม.และแกนน า
ชุมชน 

ค้นหากลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนโดย ทีม อสม.
และแกนน าชุมชน 

กระตุ้นกลุ่มเสี่ยงและ
ครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน 

เยี่ยมบ้านและให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

พบกลุ่มเสี่ยงแจ้งผ่าน 
1669และส่งต่อ รพ.
ชุมชนและรพ.สต. 

เฝ้าระวังสังเกตุ
อย่างใกล้ชิด 

พูดคุย รับฟัง
ปัญหา ให้ก าลังใจ 

พบผิดปกติแจ้งผู้น าชุมชนและ
รพ.สต.  แจ้ง 1669 

จัดสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดภัย 
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 10.5 เครือข่ายสุขภาพจิตในและนอกระบบมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในพื้นท่ี 

 10.6 จ านวนผู้ฆ่าตัวตายลดลง อ าเภอเขาค้อ ปี 2562 จ านวน 10 คน  ปี 2563 จ านวน 3 คน ลดลง 7 คน 
อ าเภอชาติตระการ ปี 2562 จ านวน 9 คน/ปี 2563 จ านวน 6 คน ลดลง 3 คน 
11. ข้อเสนอแนะ 

11.1 ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายครบทุกพ้ืนที่ 
11.2 ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครบทุกคน 

 11.3 ควรมีการพัฒนาความรู้ให้กับเครือข่ายในทุกชุมชน 
12. ค าส าคัญ 

12.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง 
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คณะท างาน 
1. นายชพูงษ์  สังข์ผลิพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  ที่ปรึกษา 

2. นางกรรณิการ ์  หนูสอน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ประธาน 

3. นางหยกฟ้า  เพ็งเลีย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธาน 

4. นางสาวกรรณิการ์ พุกศร  นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ  คณะท างาน 

5. นายสุขเสริม  ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 

6. นายณัฐพล  พูลวิเชียร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 

7. นายประสงค์  มีทุน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 

8. นายพีรเดช  รอดกสิกรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 

9. นางสาวธนัญญา  ยงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 

10. นางสาวสาวิตรี  ฉิมหัวร้อง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 

11. นางสาวศศิรกานญ์ รุ่งสกุล  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ   คณะท างาน 

12. นางสาวคณิตฐา  ธงวิชัย  นักจิตวิทยาคลินิก   คณะท างาน 

13. นางสาวศุภัคชญา วรวัตร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 

14. นางสาวพัชราวรรณ ชัยโยง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะท างาน 

15. นางชนารัศม์ิ  เปรมสิริวรานนท์  นักจัดการทั่วไป    คณะท างาน 

16. นางสาวพีรญา  ค าจริง  นักวิชาการพัสดุ    คณะท างาน 

17. นางสาวจันทร์เพ็ญ นวนบาง นักทรัพยากรบุคคล   คณะท างาน 

18. นายเสกสรรค  ทองนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะท างาน 

19. นายพรชัย  กล่ าเจริญ พนักงานบริการ    คณะท างาน 

20. นายชัยสิทธิ์  เรือนก้อน พนักงานบริการ    คณะท างาน 

21. นายภูวนัย  แสวงบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   เลขานุการและ 

                                                                                                     คณะท างาน 

 



 


