


 

 

 
 
 
 
 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๓ มีการ

ด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การพัฒนางานของ
ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๓ และกรมสุขภาพจิต คือ เป็นศูนย์กลาง      
การพัฒนางานสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขและบรรลุตามนโยบายกรมสุขภาพจิต ๔ นโยบาย ดังนี้ 
1. การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. การพัฒนา   
ความเป็นเลิศทางบริการ/ วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช     
3. การเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่
ประชาชน 4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ คือ ข้อมูล
ทั่วไปของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ข้อมูลทั่วไปของเขตสุขภาพที่ ๓ 
และการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ หวังว่ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ างบประมาณ ๒๕๖2 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรหน่วยงานของท่าน สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับพ้ืนที่
รับผิดชอบ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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       ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 1 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม “MENTAL 3S” ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
 นโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต  2 
 แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 4 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  5 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 3 23 
 1. ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 3  23 
 2. ข้อมูลประชากร 23 
 3. ข้อมูลระบาดวิทยา และการให้บริการ   

3.1 อัตราเกิด อัตราตาย  
26 
26 

 3.2 สาเหตุการตาย 
      1) โรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของเขตสุขภาพที่ 3 

27 
27 

 3.3 ผู้ป่วย 
     1) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (OPD) 10 อันดับแรก 

 2) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรก  

28 
28 
28 

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 

31 

 1. กลุ่มเด็กปฐมวัย 31 
 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

1.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

33 
33 

 1.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพ่ือดูแลเด็ก
ปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์ และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
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 2. กลุ่มวัยเรียน 39 
 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

2.1 โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

41 
41 

 2.2 โครงการ เยี่ยมเสริมพลังและให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง  หน้า 
 3. กลุ่มวัยรุ่น 49 
 3.1 วิเคราะห์สถานการณ์เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

3.1.1 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) 
3.1.2 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 
ปี 2560-2562 
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 3.1 วิเคราะห์สถานการณ์เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
3.1.1 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) 
3.1.2 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 
ปี 2560-2562 
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 3.1.3 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 
ปี 2560-2562 
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 3.1.4 สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)           
เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 

1) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3 
2) การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 

51 
 

51 
51 
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 3.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

3.2.1 โครงการ รณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 
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สาธารณสุขและบุคลากรการศึกษาโดยใช้ โปรแกรมเสริมพลัง 
ผู้ปกครอง และ ครู เพ่ือการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (School and 
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MOD) ปีงบประมาณ 2562 
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 3.2.4 โครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง  หน้า 
 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

4.1 โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างาน
ในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
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 5. กลุ่มวัยสูงอายุ 
สถานการณ์วัยสูงอายุ 
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           การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
5.1 โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะทางใจ ผู้สูงวัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 
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สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพ  หน้า 
1  แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 4 
2 โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  20 
3 แผนที่เขตสุขภาพที่ 3 23 
4 พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 40 
5 ผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)      

ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 
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สารบัญตาราง 

ตาราง  หน้า 
1  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 5 
2 จ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภทและเพศ 21 
3 จ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภท 21 
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 22 
5 ข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพท่ี 3 24 
6 จ านวนประชากร และจ านวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 3 จ าแนกรายจังหวัด ปี 2562 24 
7 จ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 25 
8 จ านวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปี 2557-2561 26 
9 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 

ปีงบประมาณ 2562 
29 

10 สถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 30 
11 จ านวนและรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 3 52 
12 การคัดกรองวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในโรงเรียนคู่เครือข่าย ปี 2562 53 
13 จ านวนประชากรวัยท างาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพท่ี 3  64 
14 ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า(2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 64 
15 จ านวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสขุภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 65 
16 ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3 65 
17 จ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  66 
18 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560–2562  74 
19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 74 
20 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินจ าแนกตามความสามารถในการท า

กิจวัตรประจ าวัน (ADL) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
76 

21 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินจ าแนกตามความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวัน (ADL) แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

76 

22 ประเด็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคณะกรรมการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

84 

23 ข้อมูลก าหนดการนิเทศติดตามการด าเนินงาน พชอ. เขตสุขภาพท่ี 3 87 
24 ข้อมูลเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ เขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2559 -2562 96 

 

 

 



 
 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิ  หน้า 
1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 22 
2 ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 3 26 
3 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2557–2561 27 
4 อัตราโรคที่เป็นสาเหตุการตายทีส่ าคัญของเขตสุขภาพที่ 3 เปรยีบเทียบปีงบ 2559 - 2561 27 
5 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (OPD) 10 อันดับแรกของเขตสุขภาพที่ 3         

เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) 
28 

6 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรกของเขตสุขภาพท่ี 3            
เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) 

28 

7 ผลการส ารวจระดับ IQ เด็กไทยในเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อปี 2559  31 
8 เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I ของปีงบ 2561 - 2562 32 
9 เปรียบเทียบการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบตามเกณฑ์ ของปีงบ 2561-2562 32 

10 ระดับสติปัญญาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เปรียบเทียบปี 2554 กับ 2559 39 
11 สถานการณ์ 4 โรคหลัก เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 แยกรายโรค 40 
12 จ านวนประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13-19 ปี) เปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด ปี 2560-2562 49 
13 จ านวนประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13-19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 49 
14 จ านวนประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 50 
15 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2560-2562 51 
16 การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2560-2562   52 
17 ร้อยละความสุขคนไทยเท่ากับและ/หรือสูงกว่าคนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 66 
18 ร้อยละการประเมินความเครียด(ST-5) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  67 
19 ร้อยละการคัดกรองภาวะซึมเศร้า กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 67 
20 การคัดกรองความเครียด (ST5) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 77 
21 การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 77 
22 การคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 78 
23 การประเมินแนวโน้มฆ่าตัวตาย (8Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 78 
24 การด าเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 84 
25 วิธีการบูรณาการงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 85 
26 การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2561 แยกรายเขต 90 
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 วิสัยทัศน์  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต      
ระดับเขตสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดีมีความสุข 

 
 พันธกิจ 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี     
ด้านสุขภาพจิต 

 เฝูาระวังและวางแผนการส่งเสริม ปูองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    
ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 

 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

 ค่านิยม “MENTAL 3S” 

M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ 
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 
N : Network สัมพันธ์เครือข่าย 
T : Teamwork ท างานเป็นทีม 
A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
S1 : System การท างานเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ “PDCA” 
S2 : Standard มีมาตรฐาน 
S3 : Simplify ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต 

 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต  

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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 นโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
 (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
 

ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชด ารัสและพระราชด าริของสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE     
ซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญมากและดีอยู่แล้ว 

ข้อ 2 พัฒนากระสุนใหม่ (Reloaded) ปรับวิธีการท างานในการบูรณาการงานสุขภาพจิต       
กับงานสุขภาพกายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการด าเนินงานในรูปแบบใหม่ กรมสุขภาพจิตต้องไม่
ท างานคนเดียว Stand Alone ต้องก ากับการด าเนินงานด้วยแผนงาน/ โครงการ ที่เชื่อมโยงการด าเนินงาน
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ข้อคิด “Health is life : Mental Health is 
happy life” สุขภาพคือชีวิต สุขภาพจิตคือชีวิตที่มีความสุข 

ข้อ 3 Reloaded คนใหม่ในสังคม โดยพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 คือ การเรียนรู้จาก  
คนรุ่นใหม่ด้วยกัน หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นเก่าให้เป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ
พัฒนาศักยภาพคน คนรุ่นใหม่จะต้องไม่อ้วน เตี้ย อารมณ์ไม่ดี คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม (CPR : Creation, Positive, 
Response to Society) คือ “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” รวมทั้งให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
เพ่ือให้เกิด Well-being ในระดับบุคคลและสังคม 

ข้อ 4 กรมสุขภาพจิตถือเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต  มุ่งเน้นให้เกิด
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งด าเนินการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชทุกแห่งให้เป็น  Smart 
Hospital ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิตอล เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญ คือ ต้องลดความแออัดและลดระยะเวลา
การรอคอยในโรงพยาบาลจิตเวช การก าหนดมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (service plan) ต้อง
ให้หน่วยบริการจิตเวชทุกแห่งมี “การจัดบริการตามมาตรฐานสูงสุด” โดยให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้งขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กสามารถจัดบริการ 3S : Supra Specialist Service ส าหรับดูแลกลุ่มผู้ปุวยยุ่งยาก 
ซับซ้อน สูงสุด (ยซส.) และสถานบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มี “การจัดบริการตาม
มาตรฐาน” คือดูแลกลุ่มผู้ปุวยยุ่งยาก ซับซ้อน (ยซ.) และกลุ่มผุ้ปุวยยุ่งยาก (ย.) ได้ โดยแบ่งตามเกณฑ์การ
ให้บริการ คือ มาตรฐานระดับ A B C ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ตามล าดับ 

ข้อ 5 Reloaded คนใหม่ในกรมสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตจะต้องเป็น “คนซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด สุจริต จริงใจ ควบคุมอารมณ์ได้ รักองค์กร” มุ่งหมายให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้า เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ สามารถท า Multitasking ได้ คือ ท างานหลัก         
ในหน้าที่ และสามารถช่วยท างานอ่ืนนอกเหนือหน้าที่ ได้ด้วย และเป็นต้นแบบของการท างานแบบ              
มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การท างานที่เน้นให้ “ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้ามีความสุข” พร้อมกับการมีความรัก 
ความสามัคคี เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือการท างานและสังคม ตลอดจนมีความปรารถนาดีให้คนอ่ืน       
มีความสุข 



 

 ศูนย์สุขภาพจติที่  3 | Annual Report 2019 3 
 

ข้อ 6 ผลักดันให้งานสุขภาพจิตอยู่ในระดับชาติ ระดับโลก  โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง      
ในกระทรวง นอกกระทรวง และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกรมสุขภาพจิตต้องค านึงถึงตัวชี้วัดต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต โดยต้องติดตาม ก ากับ ดูแล ตัวชี้วัด ให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
เทียบเคียงกับนานาชาติ เช่น ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์ 

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 ต้องมุ่งความส าคัญไปที่การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
โดยเฉพาะ “เด็ก” ต้องพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยใหม่ให้เด็กคิดเป็น ไม่ใช่ฝึกท่ีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ฝึกที่ครอบครัว ตั้งแต่เด็กเริ่มคิดได้ ไม่ใช่คิดเพ้อฝัน หรือหลงผิด นั่นก็คือ ต้องฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ (Analytic) คิดสังเคราะห์ (Synthetic) และคิดเป็นระบบ (Systematic) ถึงจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Creation) พัฒนาให้เด็กมีระบบความคิด (Process of thinking) ที่ดีได้  

ส าหรับกรมสุขภาพจิตก็ต้องคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์แบบ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้ก้าวสู่การเป็น “Mental Health 4.0” 
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   ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภทและเพศ 

ประเภท 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท และเพศ 

ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 2 11.11 6 33.33 8 44.44 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
พนักงานราชการ 3 11.67 7 38.89 10 55.56 
พนักงานกระทรวงฯ - - - - - - 

รวม 5 22.78 13 73.22 18 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

   ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภท 

ประเภท 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท และเพศ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ รวม 

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

สายงานหลัก/ สายวิชาชีพ 
อ านวยการต้น 1 5.56 - - - - - - 1 5.56 

นักจิตวิทยาคลินิก 1 5.56 - - 1 5.56 - - 2 11.11 

นักสังคมสงเคราะห ์ - - - - 1 5.56 - - 1 5.56 

นักวิชาการสาธารณสุข 4 22.22 - - 2 11.11 - - 6 33.33 

สายสนับสนุน 

นักจัดการงานท่ัวไป 1 5.56   2    3  

นักวิชาการเงินและบญัช ี - - - - 1 5.56 - - 1 5.56 

เจ้าพนักงานธุรการ 1 5.56 - - 2 11.11 - - 3 33.33 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - - - - 1 5.56 - - 1 5.56 

รวม 8 44.44 - - 10 55.56 - - 18 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
      ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 

 
 
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 

รายการ ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

รวม 

ค่าตอบแทน 10,500.00 25,244.00 13,772.00 49,516.00 
ค่าวัสดุ 245,205.00 166,022.02 323,460.57 734,687.59 
ค่าใช้สอย 1,441,139.14 1,224,283.58 1,113,817.75 3,779,240.47 
ค่าสาธารณูปโภค 127,873.29 126,680.40 137,664.88 392,218.57 
ค่าเช่ารถยนต์ 203,257.20 203,257.20 170,172.80 576,687.20 

รวม 2,027,974.63 1,745,487.20 1,758,888.00 5,532,349.83 
 หมายเหตุ : ค่าเช่ารถยนต์ประจ าปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายจ านวน 8 เดือน (ก.พ. – ก.ย.62) 
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ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถยนต์ 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ  2560 - 2562 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 รวม 

1 : 100,000 บาท 



ก าแพงเพชร 

พิจิตร 

นครสวรรค์ 

อุทัยธานี 

ชัยนาท 

รวม         
เขตสุขภาพที่ 3 

 

 

 
 1. ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 3   

 เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,995,309 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และตาก 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 แผนที่เขตสุขภาพที่ 3 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 3 

546,774 คน 

373,074 คน 

721,191 คน 

309,418 คน 

244,310 คน 

2,194,767 คน 
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 1.1 การปกครอง 

เขตการปกครองทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย 54 อ าเภอ 420 ต าบล 4,429 หมู่บ้าน 132 เทศบาล 
330 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพท่ี 3 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. อบจ. 
นครสวรรค์ 15 128 1,431 21 121 1 
ก าแพงเพชร 11 78 983 25 64 1 
พิจิตร 12 89 935 28 73 1 
อุทัยธานี 8 70 642 14 49 1 
ชัยนาท 8 51 505 38 20 1 

รวม 54 420 4,429 132 330 5 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จากตารางที่ 5 เขตสุขภาพที่ 3 มีจ านวนอ าเภอทั้งหมด 54 อ าเภอ จ านวนต าบลทั้งหมด 420 
ต าบล หมู่บ้านรวม 4,429 หมู่บ้าน มีจ านวนเทศบาล 132 แห่ง องค์การบริหารต าบล 330 แห่ง  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง 

 

2. ข้อมูลประชากร  

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนประชากร และจ านวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 3 จ าแนกรายจังหวัด ปี 2562 

จังหวัด ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

นครสวรรค์ 350,853 370,338 721,191 
ก าแพงเพชร 272,789 273,985 546,774 
พิจิตร 177,909 195,165 373,074 
อุทัยธานี 150,700 158,718 309,418 
ชัยนาท 115,250 129,060 244,310 

รวม 1,067,501 1,127,266 2,194,767 

ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จากตารางที่ 6 เขตสุขภาพท่ี 3 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,194,767 คน ประชากรชาย
จ านวน 1,067,501 คน ประชากรหญิงจ านวน 1,127,266 คน 
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

0-4 ปี 54,535 50,506 105,041 
5-9 ปี 68,747 64,108 132,855 

10-14 ปี 79,007 74,033 153,040 
15-19 ปี 74,877 69,482 144,359 
20-24 ปี 75,402 69,154 144,556 
25-29 ปี 63,306 62,956 126,262 
30-34 ปี 61,267 56,484 117,751 
35-39 ปี 64,762 62,234 126,996 
40-44 ปี 71,422 72,199 143,621 
45-49 ปี 76,264 82,087 158,351 
50-54 ปี 85,147 98,462 183,609 
55-59 ปี 80,139 92,109 172,248 
60-64 ปี 66,012 79,987 145,999 
65-69 ปี 55,835 68,437 124,272 
70-74 ปี 35,975 44,987 80,962 
75-79 ปี 25,862 35,060 60,922 
80 ปีขึ้นไป 28,942 44,981 73,923 

รวม 1,067,501 1,127,266 2,194,767 

ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 จากตารางที่ 7 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,194,767 คน ประชากรชาย
จ านวน 1,067,501 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64 ประชากรหญิงจ านวน 1,127,266 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.36 ช่วงอายุ 50-51 ปี มีประชากรสูงสุดคือ 183,609 คน รองลงมา ช่วงอายุ 55-59 ปี มีประชากร 
172,248 คน และช่วงอายุ 75-79 ปี มีประชากรน้อยที่สุด 60,922 คน 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 3 
 

 
ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) วันที่ 30 กันยายน 2562 

จากแผนภูมิที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างานร้อยละ 53.46  รองลงมา 
คือ ช่วงวัยสูงอายุร้อยละ 22.15  ช่วงวัยเรียนร้อยละ 13.03 ช่วงวัยรุ่นร้อยละ 6.58 ส่วนช่วงวัยที่จ านวน
ค่อนข้างน้อย คือ ช่วงวัยเด็กปฐมวัยร้อยละ 4.78 ตามล าดับ 
 

3. ข้อมูลระบาดวิทยา และการให้บริการ   

3.1 อัตราเกิด อัตราตาย  
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2557-2561 

ปีพ.ศ. ประชากร 
เกิด ตาย อัตราเพิ่ม

ธรรมชาติ จ านวน อัตรา: พันปชก. จ านวน อัตรา: พันปชก. 
2557 3,012,283 26,541 8.81 22,639 7.51 1.30 
2558 3,010,618 24,576 8.16 22,904 7.60 0.56 
2559 3,000,209 22,806 7.60 24,631 8.20 -0.60 
2560 2,995,999 22,211 7.41 22,540 7.52 -0.11 
2561 2,988,841 20,481 6.85 23,082 7.72 -0.87 

ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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แผนภูมิที ่3 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2557–2561 

 
ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ตั้งแต่ปี 2557–2561 อัตราเกิดของประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง จาก ปี พ.ศ. 2559–2561 ส าหรับอัตราตายเพ่ิมขึ้นจากปี 2558-2559 ลดลงในปี 2560 และ
เพ่ิมขึ้นในปี 2561 ส าหรับอัตราเพ่ิมพบว่า ลดลงตั้งแต่ ปี2558 ถึงปี2559 และปี 2560 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
และกลับมาลดในปี 2561 

3.2 สาเหตุการตาย 
      1) โรคที่เป็นสาเหตุการตายท่ีส าคัญของเขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ  
แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของเขตสุขภาพท่ี 3  

     เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 2559 - 2561 

 
ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3  

จากแผนภูมิที่ 4 โรคที่เป็นสาเหตุการตายส าคัญของเขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 
2559 - 2561 ทั้ง 3 อันดับแรกได้แก่ โรคปอดบวม รองลงมา คือ เลือดออกในสมอง และการบาดเจ็บ
ภายในกะโหลกศีรษะ ตามล าดับ 

 

8.81 8.16 

7.6 7.41 
6.85 7.51 7.6 

8.2 7.52 7.72 

1.3 
0.56 

-0.6 -0.11 -0.87 
-2
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2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราเกิด 

อัตราตาย 

อัตราเพิ่ม 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

0 20 40 60 80

โรคเส่ือมของสมองในวัยชรา มิได้จ าแนกไว้ที่ใด 

การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 

การหายใจล้มเหลว มิได้จ าแนกไว้ที่ใด 

หัวใจล้มเหลว 

เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด 

การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 

ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 

วัยชรา 

หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 

2561 

2560 

2559 

อัตรา : 1,000 ปชก.  

อัตรา : 100,000 ปชก. 
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3.3 ผู้ป่วย 

     1) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (OPD) 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 3  
แผนภูมิที่ 5  แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (OPD) 10 อันดับแรกของเขตสุขภาพที่ 3            
                เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) 

 
ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3  

จากแผนภูมิที่ 5 พบโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ตามล าดับคือ โรคความ
ดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า รองลงมา คือ เบาหวาน และเนื้อเยื่อผิดปกต ิตามล าดับ 

     2) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 3  
แผนภูมิที่ 6  แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรกของเขตสุขภาพท่ี 3            
                เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) 

 
ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3  

จากแผนภูมทิี่ 6 พบโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ตามล าดับคือ โรคปอดบวม 
รองลงมา คือ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลม
โป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเรื้อรังอ่ืน ตามล าดับ 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

180 ฟันผุ 

206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ  

281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ  

185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 

181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 

167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอืน่ … 

207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 

104 เบาหวาน 

145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 

2561 
2560 
2559 

n/a 

n/a 

0 200 400 600 800 1,000

111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิก… 

104 เบาหวาน 

151 หัวใจล้มเหลว 

198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 

239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ … 

281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย… 

175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น… 

170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ… 

169 ปอดบวม 

2561 

2560 

2559 

อัตรา : 100,000 ปชก. 

อัตรา : 100,000 ปชก. 
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ตารางท่ี 10 สถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  

สถานบริการสาธารณสุข/จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ก าแพงเพชร พิจิตร รวม 

โรงพยาบาลศูนย์ (A) 1 0 0 0 0 1 
โรงพยาบาลทั่วไป (S) 0 1 1 1 1 4 

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 0 0 0 0 0 0 
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) 2 0 0 1 2 5 

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) 3 0 0 1 0 4 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 7 5 5 7 6 30 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) 1 2 2 2 3 10 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 189 89 72 75 109 534 
โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 2 0 0 0 0 2 
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 

สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 7 0 1 2 4 14 

รวม 212 97 81 89 125 604 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
1. เด็กปฐมวัย 

จากสถานการณ์การส ารวจระดับ IQ เด็กไทย เมื่อปี 2559 พบว่า เด็กไทยในเขตสุขภาพที่ 3 มีระดับ 
IQ เท่ากับ 98.22 (แผนภูมิที่ 7) ซึ่งอยู่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานสากล(IQ = 100) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3          
จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กไทยในเขตสุขภาพที่  3 ให้มีไอคิวดี โดยได้ให้ความส าคัญในการดูแล  
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดมาอย่างต่อเนื่อง  และมีการบูรณาการท างานร่วมกับ       
ศูนย์อนามัย ส านักงานปูองกันควบคุมโรค ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรท้องถิ่น    
ที่เก่ียวข้องใน เขตสุขภาพท่ี 3   

จากข้อมูลในปีงบประมาณ 2561 พบว่า เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ายังมีการเข้าถึงระบบบริการน้อย 
และมารับบริการไม่ต่อเนื่อง โดยจากการลงตรวจราชการพบประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา คือประเด็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระบบการส่งต่อและระบบติดตามของหน่วยงานสาธารณสุขที่ยังไม่
ครอบคลุม และความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล รวมถึงความตระหนักของผู้ปกครอง และข้อจ ากัดในการ
เดินทางมารับบริการของผู้ปกครอง  

แผนภูมิที ่7 : ผลการส ารวจระดับ IQ เด็กไทยในเขตสุขภาพท่ี 3 เมื่อปี 2559  
       โดยภาพรวมทั้งเขตมี IQ เท่ากับ 98.22 

  

ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงจัดโครงการเพ่ือปิดช่องว่างจากประเด็นที่ค้นพบเมื่อ
ปีงบประมาณ 2561 โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องทักษะการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย
เครื่องมือTEDA4I การเสริมสร้างวินัยเชิงบวกด้วยหลักของ Preschool Parenting Program (Triple P) 
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการคีย์ข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูลHDC รวมทั้งลงเยี่ยมเสริมพลัง 
ประเมินผลการด าเนินงาน และCoachingหน้างานให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการด าเนินที่ผ่านมา พบว่า การเข้าถึง
บริการของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ65.57 และได้รับการกระตุ้นครบตามเกณฑ์
เพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ63.33 (แผนภูมิที่ 8 และแผนภูมิที่ 9) ถึงแม้จะมีการเข้าถึงบริการที่เพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังคงมี

ส่วนที่ 3 
การด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
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กลุ่มท่ีติดตามไม่ไดร้้อยละ 25.96 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องติดตามมารับบริการให้ได้เช่นกัน เพราะหากเด็กปฐมวัย
ที่พัฒนาล่าช้ากลุ่มนี้ไม่ได้การดูแลและกระตุ้นพัฒนาการ อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในช่วงวัยถัดไป และมี
แนวโน้มที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยต่อไปได ้นอกจากนี้แล้วยังมีข้อค้นพบในการตรวจราชการใน
ปีงบ 2562 ที่ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับบริการที่ครอบคลุม
และต่อเนื่อง นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องทักษะการใช้เครื่องมือมาตรฐานในการ
กระตุ้นพัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลให้ทันช่วงเวลาที่ก าหนด และการดึงข้อมูลในระบบHDC เพ่ือใช้
ในการวางแผนติดตามเด็กใหเ้ข้าสู่ระบบบริการ 

แผนภูมิที่ 8 : เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I ของปีงบ 2561 และปีงบ 2562 

 

แผนภูมิที่ 9 : เปรียบเทียบการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบตามเกณฑ์ ของปีงบ 2561 และปีงบ 2562 

 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้มีแผนที่จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็ก
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน โดยการอบรมบุคลากรทั้งในระดับรพช. รพ.สต. เพื่อฟ้ืนฟูความรู้ และทักษะการ
ใช้เครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการ และพัฒนาระบบการส่งต่อให้มีความสะดวกและเชื่อมโยงกันมากขึ้น อีกทั้งยัง
เล็งเห็นความส าคัญในการบูรณางานกับหน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งท้าทายในปีงบ 2563 ที่ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ต้องผลักดันและเชื่อม
ประสานระบบการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลเด็กร่วมกัน เพ่ือให้เด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกคน 
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ร้อยละของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9,18, 30 และ 42 ท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 
ท่ีได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  
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ร้อยละของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9,18, 30 และ  42 ท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 
ท่ีได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบตามเกณฑ์  

ปี 2561 กระตุ้นครบตามเกณฑ์ ปี 2562 กระตุ้นครบตามเกณฑ์ 
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กลุ่มปฐมวัย : การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

1.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ ๓  
 ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 
หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 พบว่ามี 
การเข้าถึงระบบบริการกระตุ้นพัฒนาการเพียงร้อยละ ๓๑.๐๖ ซึ่งจากข้อค้นพบในการตรวจราชการ          
ในปี 2561 พบปัจจัยที่ท าให้เด็กล่าช้าได้รับการกระตุ้นและเข้าถึงบริการน้อย คือ ระบบบริการสาธารณสุข   
ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืน ท าให้ผู้รับบริการยากต่อการเข้าถึงบริการ และผู้ปกครองยังขาดความตระหนักและ   
มีข้อจ ากัดในการพาเด็กมารับบริการ อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการขาดความเข้าใจในระบบการรายงาน/ การ
บันทึกข้อมูลในระบบ          
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบบริการ ระบบการส่งต่อในหน่วยบริการสาธารณสุขเพ่ือให้มีมาตรฐานในการดูแลเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคคลสาธารณสุขในการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และความ
เข้าใจในระบบการรางานและการคีย์ข้อมูล 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามเครื่องมือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

๒. เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้เรื่องระบบการประมวลผลข้อมูลใน HDC 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที ่
 รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร จัดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
 รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ จัดระหว่างวันที่ ๒3 – ๒4 มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ 
เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น 68  คน  
 รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท จัดระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท  มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น  84 คน   

เนื้อหาวิชาการทีถ่่ายทอด 
 เนื้อหาที่ถ่ายทอดในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีดังนี ้

- บรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า TEDA4I    
     โดย อาจารย์ปรารถนา พรมวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชานุกูล 
- แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
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- บรรยาย เรื่อง ระบบการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ  TEDA4I    
กับโปรแกรมประมวลข้อมูล HDC 

- ระดมความคิด วางแผน พัฒนาระบบบริการและการส่งต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจและตั้งใจอบรมจนจบกระบวนการอบรม และจากการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์หลังการอบรมผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเพ่ิมขึ้นและมีแนวทางที่จะน าไปปรับใช้ในการดูแลเด็ก 
ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน IT ได้ให้ความส าคัญ
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าแนวทางไปปรับ
ใช้และแก้ไขสถานการณ์ในพ้ืนที่ของตนเอง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยกภาพ 
 2. มีการจัดโครงการฟ้ืนฟูและทบทวนความรู้เรื่องการคีย์ข้อมูลและทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I 
 3. ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและ Coaching หน้างานให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ภาพกิจกรรม  
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1.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพ่ือดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์  
  และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 
หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพท าให้พ่อแม่ต้องท างานนอกบ้าน 
และมอบภาระการเลี้ยงดูลูกให้กับปูุ  ย่า ตา ยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก และเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยในการดูแลเฝูาระวัง ส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับปูุ  
ย่า ตา ยาย และพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา โดยจะต้องพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะ
ในการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ และจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นการจะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการ
สมวัย หน่วยงานสาธารณสุขจึงต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น และ
ชุมชนที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทและช่วยกันดูแลเด็กในพ้ืนที่ตนเอง 
 จากข้อมูลข้างต้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  จึงได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลแบบครอบคลุม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงก าหนดจัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพ่ือดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถ
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดูแลส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ตามหลักของ Preschool Parenting Program (Triple P) น าไปสู่ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย 
 2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหลักของ Preschool  
               Parenting Program (Triple P) 
 3. เพ่ือสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่ 
 ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอละ 2 คน จัดระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
 

เนื้อหาวิชาการทีถ่่ายทอด 
 หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
 (DSPM Family-mediated Preschool Parenting Program) 

- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พ่อแม่ในดวงใจ “ปัจจัยพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรม     
ค าชม การสื่อสารทางบวกและการให้รางวัล” 
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 จุดประสงค์  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สร้างวินัยเชิงบวก และความฉลาดทางอารมณ์ 
สาระส าคัญ   เปูาหมายในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คือ ท าให้เด็กเก่ง ดี และมีความสุข ให้เด็ก

เป็นเด็กที่สอนง่าย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในตนเองและนับถือตนเอง (Self-
Esteem) การที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา การมีทัศนคติที่ดี การจัดการ
ปัญหาพฤติกรรมโดยใช้การสื่อสารทางบวก การให้รางวัล การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีก่อนการสร้างวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ การให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้         
ผ่านประสบการณ์เดิมของตนเองจะท าให้เขามีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงดูลูก 
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “การลงโทษที่ฝังใจ” 

จุดประสงค์  เพ่ือชี้ผลเสียของการเลี้ยงลูก และใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรง การปรับพฤติกรรม  
ที่ไม่ถูกต้อง 

สาระส าคัญ เปูาหมายในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คือ ท าให้เด็กเก่ง ดี และมีความสุข ให้เด็ก
เป็นเด็กที่สอนง่าย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และนับถือตนเอง (Self-
Esteem) การที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกให้มีคุณลักษณะดังกล่าว การมีทัศนคติที่ดี การจัดการ
ปัญหาพฤติกรรมโดยใช้การสื่อสารทางบวก การให้รางวัล การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีก่อนการสร้างวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ ในทางตรงกันข้าม หากพ่อแม่ผู้ปกครอง
เลี้ยงดูเด็กสร้างความเครียด บาดแผลทางใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะท าให้เขาเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาได้ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดของตนเองด้วยการ
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เดิมของตนเองจะท าให้เขามีทัศคติที่ดีในการเลี้ยงลูก 
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “สร้างสายใย” 

จุดประสงค์  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group Cohesion) 
และสามารถพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง 

สาระส าคัญ เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น แต่สิ่งส าคัญมากกว่าการเล่น คือ คนที่เล่นกับเขา สภาพ
สังคมปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาในการอยู่กับลูกน้อยลง ดังนั้นเวลาที่อยู่กับลูกจึงควรเป็นเวลา
คุณภาพ เป็นช่วงเวลาที่จะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และสร้างความสุขให้ลูก ท าให้เกิด 
“สายใย” ของความสัมพันธ์ที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มี EQ สูง         
มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรอบข้าง เข้าอกเข้าใจคนอ่ืน ปรับตัวเข้า กับ
สิ่งแวดล้อมได้ง่าย มีความม่ันใจในตนเอง ลุกจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข 
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “สร้างวินัย” 
 จุดประสงค์  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group Cohesion) 
และพัฒนาทักษะการสร้างวินัยเชิงบวกส าหรับผู้ปกครอง (Positive Discipline) รวมทั้งแนวทางการ
ลดการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การลงโทษที่รุนแรง หรือการลงโทษทางร่างกาย (Corporal 
Punishment) 

สาระส าคัญ การเลี้ยงลูกให้มีวินัยเริ่มได้ตั้งแต่ขวบปีแรกผ่านการกิน นอนเป็นเวลา ในก่อนวัย
เรียนเด็กควรได้เรียนรู้การมีวินัยผ่านการเล่น เก็บของเมื่อเล่นเสร็จ รับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว เช่น กิน 
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แต่งตัว ขับถ่าย และฝึกให้ท าตามกติกาของบ้าน โรงเรียน การสร้างวินัย เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
จะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักหลักการสื่อสารกับเด็ก เมื่อลูกมีปัญหาพฤติกรรม การสร้าง
เงื่อนไขทีเ่ป็นไปได้ มีความอดทน สม่ าเสมอและผู้ใหญ่เองก็ต้องไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าเด็กเป็นสิ่งจ าเป็น 
การสร้างวินัยเชิงบวกจะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ตรงข้ามกับการลงโทษที่รุนแรง ซึ่งจะท าให้
เด็กมีบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “สร้างเด็กเก่ง 1 และ 2” 

จุดประสงค์ เพ่ือกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group Cohesion) และ
พัฒนาทักษะการมองหาข้อดีและชมเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเพ่ิมทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผู้ปกครองเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันของเด็ก โดย    
อิงตามคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

สาระส าคัญ การส่งเสริมพัฒนาการและการพัฒนา IQ ของเด็กมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสร้างเด็ก
เก่ง ดี และมีความสุข และการที่เด็กจะมีคุณลักษณะดังกล่าวมาจะต้องเกิดจากการหล่อหลอมเลี้ยงดู
ของพ่อแมผู่้ปกครอง ความใกล้ชิด ความรักโดยตรงจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่จะท าให้เขามีความ
มั่นคงในอารมณ์ รู้จักรัก รู้จักรับผิดชอบชั่วดี หน้าที่ของเด็กคือการเล่น  พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควร
จัดสรรเวลาให้เด็กได้เล่น หรือท ากิจกรรมต่างๆที่ท าร่วมกับลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 
ระเบียบวินัย การรู้แพ้รู้ชนะ คุณธรรม ฯลฯ และการเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองท าในสิ่งที่หลากหลายได้
ลองผิดลองถูก แก้ปัญหาเอง เด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัย ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ และมีความมุ่งมั่น 
กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวและเริ่มตัดใหม่ กล้าให้ความรักผู้อ่ืน และมีความพร้อมที่
จะก้าวสู่โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน 
- Micro Teaching เทคนิคการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการ

และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
  จุดประสงค์  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

 โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
มีความจ าเป็นต้องฝึกฝนการใช้โปรแกรมและทดลองปฏิบัติการท ากิจกรรม กอด ร้อง เล่น เต้น วาด 
สร้างสมาธิ เพ่ือให้เกิดความช านาญและเข้าใจว่า หัวใจของการใช้โปรแกรมนี้คือ ท าอย่างไรให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกผ่านกิจกรรมได้ หากผู้ปกครองท าไม่ได้ 
ผู้ใช้โปรแกรมจะเรียนรู้หลักการเสริมพลังอย่างไร และเมื่อมีการใช้แล้วจะท าให้ผู้ใช้มีทักษะและความ
มั่นใจมากขึ้น 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งมี
สามารถในการค้นหา คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้เหมาะสมตามหลักของ Preschool 
Parenting Program (Triple P) และสามารถค้นหาเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการ
สาธารณสุขได้ อีกทั้งครูสามารถขยายองค์ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการตามหลักของ  Preschool 
Parenting Program (Triple P) ในพ้ืนที่ต่อได ้
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
  1. เครือข่ายให้ความส าคัญและให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม 
 2. พัฒนาเรื่องการประสานงาน เนื่องจากการประสานบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผ่านหลายขั้นตอน 
ท าให้เกิดความล่าและเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการจัดโครงการได้ 
 3. มีการติดตามพ้ืนที่ต่อว่าได้มีการขยายผลการด าเนินงานอย่างไร 
ภาพกิจกรรม  
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 2. กลุ่มวัยเรียน 

เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ทว่าจากผลส ารวจระดับสติปัญญา
เฉลี่ยเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบว่า เด็กไทยทั้งประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23                             

แผนภูมิที่ 10 แสดงระดับสติปัญญาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เปรียบเทียบปี 2554 กับ 2559 

 

เมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีค่าเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตรมีค่าเฉลี่ยที่ 
99.93 อุทัยธานี มีค่าเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาทมีค่าเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยที่ 98.88      
ซึ่งค่าเฉลี่ยในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  อีกทั้งจาก      
ผลส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 
64.1 และสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 13 โดยกลุ่มค่าคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์นั้น เมื่อแยกวิเคราะห์รายด้าน 
พบว่า ด้านดี คือ ร้อยละ 19.7 ด้านเก่ง คือ ร้อยละ 24.2 ด้านสุข คือ ร้อยละ 18.1   ซึ่งพบว่าด้านสุขคือ 
ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะท าให้เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จักปรับใจและความ  
รื่นเริงเบิกบานมีค่าต่ าที่สุด จากทั้ง 3 ด้าน จากที่กล่าวมานั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมกันเร่งเสริมสร้างและพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 100 และ
ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เกิดในเด็กวัยเรียน  

จากการเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ท าให้เกิดการด าเนินงาน             
อย่างต่อเนื่องของระบบเฝ้าระวังปัญหาการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร้อยละ          
ของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นคือ จากปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355  คน จากเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 1 ,037 คน            
คิดเป็นร้อยละ 34.23 ปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คน จากเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 1 ,992 คน                            
คิดเป็นร้อยละ 13.2 และปี 2561 พบเด็กเสี่ยง 13,765 คน จากเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 14,100 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 97.62  
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แผนภูมิที่ 11 แสดงสถานการณ์ 4 โรคหลัก เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพท่ี 3 แยกรายโรค 

 
เมื่อพิจารณาในส่วนข้อมูลที่ได้จากระบบ SET พบว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 มีนักเรียน                  

กลุ่ ม เสี่ ยง  4 โรคหลัก จ านวน 14 ,014 คน แยกรายโรค พบว่า  มีกลุ่ ม เด็กที่มีความบกพร่อง                     
ทางสติปัญญา 941 คน กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ 12,616 คน กลุ่มบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
192 คน และกลุ่มออทิสติก 265 คน  

โดยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยต่างๆในเขตสุขภาพพบว่าปัญหาอัตราก าลัง
บุคลากรมีจ านวนน้อย เช่น จ านวนนักจิตวิทยา  จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุ่นและปัญหาความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางสาธารณสุขทั่วไป ยังเป็นปัญหาที่ส าคัญ
เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ จึงควรค านึงถึงปัจจัยดัง
ข้างต้นและบูรณาการการท างานเข้ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่
เหมาะสมในการด าเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียนต่อไป 

 โดยในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ ยงต่อระดับ
สติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ 
ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี 
นครสวรรค์ และก าแพงเพชร ผ่านการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความ
ฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 และ
โครงการเยี่ยมเสริมพลัง และให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  โดยมีรายละเอียดพอสังเขป 
ดังนี้  

รูปภาพที ่4 แสดงพื้นที่ด าเนินงานโครงการวยัเรียน ปีงบประมาณ 2562 



 

 ศูนย์สุขภาพจติที่  3 | Annual Report 2019 41 
 

กลุ่มวัยเรียน : การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

2.1 โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
      พฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แต่ทว่าจากผลส ารวจระดับสติปัญญาเฉลี่ย

เด็กไทยปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กไทยทั้งประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23            
ซึ่ งค่ า เฉลี่ ย ในภาพรวมในเขตสุขภาพที่  3 คือ 98.22 ซึ่ งถือว่ า  ต่ ากว่ า เกณฑ์ มาตรฐาน 100                           
อีกท้ังจากผลส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ            
ร้อยละ 64.1 และสูงกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 13 จากที่กล่าวมานั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันเร่งเสริมสร้างและพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า 
100 และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เกิดในเด็กวัยเรียน                                           

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนของทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงด าเนิน โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์                  
ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานและวางแผนระบบ
เฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์             
ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานระบบดูแลนักเรียนที่เชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ พร้อมการส่งต่อสู่ระบบ
บริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพส าหรับบุคลากรดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ             
และการเติบโตอย่างประสิทธิภาพของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานและวางแผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหา

พฤติกรรมและอารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพท่ี 3  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที ่
 หน่วยงานการศึกษา พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) บุคคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล                 
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ในจังหวัดชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ และก าแพงเพชร ดังนี้  

1. จังหวัดชัยนาท วันที่  30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท  อ า เภอเมือง           
จังหวัดชัยนาท  
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2. จังหวัดพิจิตร วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   

3. จั งหวัด อุทัยธานี  บู รณาการโครงการร่ วมกับส านักงานสาธ ารณสุขจั งหวัด อุทัยธานี               
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

4. จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

5. จังหวัดก าแพงเพชร บูรณาการโครงการร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร       
วันที่ 29  เมษายน 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1        
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และวันที่ 30  เมษายน 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

เนื้อหาวิชาการทีถ่่ายทอด 
 มีการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่อง 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียน  ได้แก่ โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) โรคบกพร่องทางสติปัญญา (ID) และโรคออทิสติก (Autism) เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เรื่องแบบประเมิน/คัดกรองเด็กวัยเรียน ได้แก่ แบบประเมิน/แบบคัดกรองปัญหาทางการเรียนรู้  
KUSSI Rating Scales  SNAP - IV แบบคัดกรองของ สพฐ. แบบประเมิน/แบบคัดกรองปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) และวัยรุ่น (CES-D) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร             
จากสถาบันราชานุกูล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน  
         บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งด าเนินงาน               
ทั้ง 5 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,295 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม           
และอารมณ์ในโรงเรียนและมีความรู้ความสามารถที่เพ่ิมมากข้ึนหลังการอบรม  

ปัจจัยความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่ งความส า เร็จในการด าเนินงานมาจากการได้ รับความร่วมมือทั้ งจากบุคลากร                              
จากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการประสานงานและเข้าร่วม                      
การด าเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นผลมาจากการท างานร่วมกันเป็นทีมในคณะท างานก่อให้เกิดการด าเนินงาน                
ที่ราบรื่นและเกิดการผสาน เชื่อมโยง การด าเนินงานร่วมกันทั้งในเขตสุขภาพที่ 3    

สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
 รูปแบบการสอนที่หลากหลาย และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงกิ จกรรมอ่ืนๆ                       
ที่จะช่วยให้บุคลาการทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขได้น าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือ                       
เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น  
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดพิจิตร 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

 

  

 

 

 

 

 

 

จังหวัดอุทัยธานี 

จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
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2.2 โครงการ เยี่ยมเสริมพลังและให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
หลักการและเหตุผล  
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ส าคัญส่งผลต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ท าให้วิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เกิดตามมา
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการเรียนรู้
พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึ งระดับสติปัญญา ที่ ได้ รับ อิทธิพลมาจากการเ ลี้ ยงดูที่ ไม่ เหมาะสม                                
เช่น  เลี้ ยงโดยใช้ เทคโนโลยี  เกม ไม่มี เวลาหรือปล่อยปละละเลยในการเลี้ ยงดู  ส่ วนของวัยรุ่ น                         
เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์
วัยรุ่นพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ปัญหาแม่วัยรุ่น ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหา                       
การใช้ความรุนแรง ปัญหาติดเกม ปัญหาเหล่านั้นจะมีความเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพล      
รูปแบบพฤติกรรมที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ปฐมวัยและวัยเรียน หากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ได้รับการดูแล                  
อย่างเหมาะสม อาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการปรับตัว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ เช่น เด็กที่เติบโต
จากแม่ท้ องวั ยรุ่ นอาจมีปัญหาพัฒนาการมี ระดับสติปัญญา ปัญหาทางอารมณ์ที่ ไ ม่ เหมาะสม                           
ปัญหาอาชญากรรมจากเด็กกลุ่มเสี่ยงทางพฤติกรรมต่างๆ ตามมา 
 ศูนย์ สุ ขภ าพจิ ตที่  ๓  จึ ง ได้ จั ดท า โ คร งการ เ ยี่ ย ม เส ริ มพลั ง และให้ ค าปรึ กษารายกรณี                                  
(Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                          
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกิดการประชุม
ปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) เพ่ือให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา โดยการเชื่อมโยง
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา                         
พฤติกรรม-อารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามบริบทในพ้ืนที่ต่อไป                                      

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการของการประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี  

(Case Conference)                

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่  
1. รุ่นที่ 1 จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร              

อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
2. รุ่นที่ 2 จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3. รุ่นที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
4. รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ชีวนันท์                        

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
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5. รุ่นที่ 5 จังหวัดชัยนาท วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข              
จังหวัดชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า เพื่อให้ เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการ                      
ของการประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน  
         ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจากโรงพยาบาลจังหวัด นักจิตวิทยาคลินิกจากโรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โรงพยาบาลประจ าจังหวัด นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากร
จากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง                         
ให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา                
และมัธยมศึกษา พบว่า มีกรณีศึกษาท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งสิ้น 38 กรณีศึกษา 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานมาจากการได้รับความร่วมมือทั้งจากทุกภาคส่วน ทั้งภาค
การศึกษา สาธารณสุข หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการท างานร่วมกัน ก่อให้เกิด               
การด าเนินงานให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท้ัง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3  

สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
ควรมีการร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่ายในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง                               

ผ่านกระบวนการของการประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) อย่างต่อเนื่อง  
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ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมเสริมพลังและให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

 

 

  
 
 

 

   
 

 
 

   

รุ่นที่ 1 จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร                                                
โรงพยาบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

รุ่นที่ 2 จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

รุ่นที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
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ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมเสริมพลังและให้ค าปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ชีวนันท์                        
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

รุ่นที่ 5 จังหวัดชัยนาท วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
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 3. กลุ่มวัยรุ่น 
 

3.1 วิเคราะห์สถานการณ์เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
3.1.1 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) 
แผนภูมิที่ 12 แสดงจ านวนประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด      
       ปี 2560-2562 

 
ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

จากแผนภูมิที่ 12 ประชากรวัยรุ่นไทย ในปี 2560 มีจ านวน 6,006,014 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 
ของประชากรทั้งหมด (65,931876 คน) ในปี 2561 มีจ านวน 5,846,708 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 
ของประชากรทั้งหมด (66,188,503 คน) และในปี 2562 มีจ านวน 5,674,495 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.66 ของประชากรทั้งหมด (65,499,951 คน) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นไทย    
มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ  
3.1.2 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 
แผนภูมิที่ 13 แสดงจ านวนประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 

 
ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

จากแผนภูมิที่ 13 ประชากรวัยรุ่นไทย เขตสุขภาพที่ 3  ในปี 2560 มีจ านวน 253,380 คน     
(คิดเป็นร้อยละ 4.21) ปี 2561 มีจ านวน 245,562 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.20) และปี 2562 มีจ านวน 
240,929 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.24) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ  
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ประชากรวัยรุ่น (13-19 ปี) 
เขตสุขภาพท่ี 3 

ร้อยละ 9.10 ร้อยละ 8.83 ร้อยละ 8.66 
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3.1.3 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 
แผนภูมิที่ 14  แสดงจ านวนประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2560-2562 

 
ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

 จากแผนภูมิที่ 14 ประชากรวัยรุ่น จังหวัดชัยนาท ในปี 2560 มีจ านวน 25,790 คน (คิดเป็น   
ร้อยละ 10.17) ปี 2561 มีจ านวน 25,095 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.21) และปี 2562 มีจ านวน 
24,633 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.22) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดชัยนาท     
มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
 ประชากรวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2560 มีจ านวน 88,053 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.75)     
ปี 2561 มีจ านวน 85,405 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.77) และปี 2562 มีจ านวน 83,877 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 34.81) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ  

ประชากรวัยรุ่น จังหวัดอุทัยธานี ในปี 2560 มีจ านวน 28,642 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.30)       
ปี 2561 มีจ านวน 27,800 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.32) และปี 2562 มีจ านวน 27,273 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 11.31) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดอุทัยธานีมีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ 

ประชากรวัยรุ่น จังหวัดก าแพงเพชร ในปี 2560 มีจ านวน 64,804 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.57)    
ปี 2561 มีจ านวน 62,950 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.63) และปี 2562 มีจ านวน 61,834 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 25.66) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดก าแพงเพชรมีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ 

ประชากรวัยรุ่น จังหวัดพิจิตร ในปี 2560 มีจ านวน 46,091 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.19)          
ปี 2561 มีจ านวน 44,312 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.04) และปี 2562 มีจ านวน 43,312 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 17.97) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดพิจิตรมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
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3.1.4 สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 
แผนภูมิที่ 15 แสดงอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562 

 
ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 1) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3  

จากแผนภูมิที่ 15 ข้อมูลปี 2560-2562 ของเขตสุขภาพที่ 3 มีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) ตามล าดับ ดังนี้ 33.46, 28.11, 20.72 
ภาพรวมพบว่ามีแนวโน้มลดลง เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดชัยนาท มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ดังนี้ 
28.6, 27.83, 21.27 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ดังนี้ 35.41, 29.83, 20.79 จังหวัด
อุทัยธานี มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ดังนี้ 34.18 , 30.82 , 23.17 จังหวัดก าแพงเพชร มีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ ดังนี้ 32.05, 26.84, 21.42 และจังหวัดพิจิตร มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ดังนี้ 34.54, 
25.02, 17.26 

2) การตั้งครรภ์ซ้้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 
 สถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 จากข้อมูลปี 2560-2562 
พบว่า มีการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จ านวน 538 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88     
ปี 2561 จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 และปี 2562 จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68 
ซึ่งมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ เมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัด ดังนี้ 
 จังหวัดชัยนาท มีการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.33 ปี 2561 จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72 และปี 2562 จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.53 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงตามล าดับ 
 จังหวัดนครสวรรค์ มีการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จ านวน 181 คน      
คิดเป็นร้อยละ 14.10 ปี 2561 จ านวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.67 และปี 2562 จ านวน 109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.21 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
 จังหวัดอุทัยธานี มีการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จ านวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.24 ปี 2561 จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.42 และปี 2562 จ านวน 39 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.30 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
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 จังหวัดก าแพงเพชร มีการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จ านวน 164 คน     
คิดเป็นร้อยละ 17.55 ปี 2561 จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.57 และปี 2562 จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.58 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
 จังหวัดพิจิตร มีการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.16 ปี 2561 จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และปี 2562 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.69 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
แผนภูมิที่ 16 แสดงการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2560-2562 

 
ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย เขตสุขภาพท่ี 3    
       ที่พร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ ปี 2562 

จังหวัด อ้าเภอ รพศ./รพท./รพช. 
ประเภทโรงเรียน 

มัธยม ขยายโอกาส อ่ืนๆ 

ชัยนาท 8  8 9 0 1 

นครสวรรค์ 15  14 12 3 0 
อุทัยธานี 8  8 9 0 0 

ก าแพงเพชร 11 12 12 1 0 
พิจิตร 12 12 10 2 0 
รวม 54 54 52 6 1 
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ตารางท่ี 12 การคัดกรองวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในโรงเรียนคู่เครือข่าย ปี 2562 

จังหวัด 

ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น ประเมิน SDQ ประเมิน EQ 

จ้านวน 
(คน) 

เสี่ยง/  

มีปัญหา  

(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน
(คน) 

ต้่ากว่า
เกณฑ์ 
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชัยนาท 3,713 569 15.32 1,909 110 5.76 569 15.32 565 99.29 

นครสวรรค ์ 8,026 1,010 15.28 1,049 43 4.09 1,010 12.58 1,009 99.90 

อุทัยธาน ี 4,881 377 7.72 3,707 299 8.06 377 7.72 356 94.42 

ก าแพงเพชร 1,790 19 1.06 421 5 1.18 19 1.06 17 89.47 

พิจิตร 6,050 659 10.89 0 0 0 659 10.89 653 99.08 

เขตสุขภาพท่ี 3 24,460 2,634 10.76 7,086 457 6.44 2,634 10.76 2,600 98.70 

3.1.5 แนวทางแก้ไข ปิด GAP แผนปี 2563 
1) ทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพฤติกรรม-อารมณ์-สังคม ในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โดยค้นหาด้วยเครื่องมือสังเกตอาการ 9S ในฐานข้อมูล สพฐ. และคัดกรองด้วยแบบประเมิน SDQ   
2) ขยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลัง 

ผู้ปกครองและครู เพ่ือการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (Health and Educational Regional Operation: HERO) 
3) ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ลดความเสี่ยงต่อการเป็นผู้         

กลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม  
4) พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในอ าเภอต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 3 
5) ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นผ่าน ทีมนักจัดการ

สุขภาพ (Teen manager) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และบูรณาการร่วมกับ   
ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ในโครงการมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ มาตรฐานบริการสุขภาพที่  
เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 3 

6) ขยายพ้ืนที่สร้างสรรค์ของวัยรุ่นและเยาวชน โดยเฉพาะทางสื่อสาธารณะ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ที่วัยรุ่นและ
เยาวชนสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นทาง Social media หรือ application เช่น face book Line 
เกม online Instagram Twitter ฯลฯ 

7) เพ่ิมศักยภาพแกนน า TO BE NUMBER ONE ให้สามารถปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ 
เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยม ชุมชน หรือเรือนจ า ในเขตสุขภาพท่ี 3 
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3.2 กลุ่มวัยรุ่น : การด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

3.2.1 โครงการ รณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ประเด็น “เครียดได้     
 คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า “โรคติดเกม” (Gaming disorder) เป็นหนึ่งในโรค           

ทางจิตเวชเนื่องจากการติดเกม ซึ่งส่วนใหญ่ในรูปแบบ digital หรือ video-gaming ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต การด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษา การงาน อาชีพ ครอบครัว และ สังคมในปัจจุบัน
ทั่วโลกก าลังประสบปัญหาจากอุบัติการณ์การเจ็บป่วยทางจิตจากพฤติกรรมเสพติดที่เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยล้านคน 
ส าหรับประเทศไทย การเสี่ยงและการเสพติดเกม ในวัยเรียนและวัยรุ่น มีถึงร้อยละ 15 ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 
18 ปีบริบูรณ์ มีจ านวนถึง 2 ล้านคน แต่ในขณะเดียวกันมีงานวิจัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่แสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมที่เหมาะสมในระยะเวลาที่พอดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนา
สมอง ความจ า ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการตื่นตัวในด้านจิตใจ เป็นต้น 

กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดงานสัปดาห์ สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ในประเด็น “เครียดได้   
คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วน รวมพลังร่วมมือร่วมใจกันคุ้มครอง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการติดเกม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเข้ากับสถานการณ์สังคมได้ดี 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการติดเกมในวัยเรียน 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมปลุกกระแสสังคม กระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายเห็นความส าคัญและเกิดความร่วมมือในการ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการติดเกมในวัยเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย 
 เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ครอบครัว ครู และบุคคลใกล้ชิดเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3  

กิจกรรมทีด่้าเนินการ 
1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ประเด็น “เครียดได้ 

คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 
- ประเมินภาวะติดเกม (GAST) ประเมินซึมเศร้าส าหรับวัยรุ่น (CES-D) และประเมินความฉลาด

ทางอารมณ์ (EQ)  
- บริการให้ค าปรึกษา 
- เกมนันทนาการ 

2. กรณีจัดประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ: ท าหนังสือประสานผ่านทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด       
ในเขตสุขภาพท่ี 3 และนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและนักประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 3 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน 
นักเรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางในการสร้างวินัย 

สร้างความสัมพันธ์ มีเวลาให้กับนักเรียน เป็นตัวอย่างที่ดี และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้ และเกิดความเข้าใจ
ในการควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน 

ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทางด้านสาธารณสุข นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและนัก
ประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัด  ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี  

ภาพกิจกรรม 
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3.2.2 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบ
 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562  
หลักการเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์วัยรุ่นพบปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึง
ด้านจิตใจ โดยเฉพาะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาติดเกม ปัญหา
ซึมเศร้า ปัญหาแม่วัยรุ่นที่ไม่พร้อม ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาเหล่านั้นจะมีความเชื่อมโยงถึงกัน   ซึ่งล้วน
แล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ปฐมวัย และวัยเรียน ข้อมูลจากการด าเนินงาน
โรงเรียนคู่เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุ่น) เขตสุขภาพที่ 3 
เมื่อปี 2560 พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ จ านวน 1,673 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.57)       
พบประเภทปัญหาได้แก่ 1)ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2)เพศ 3)สารเสพติด 4)ความรุนแรง และ 5)อ่ืนๆ ซึ่งมีข้อค้น
พบว่า สาเหตุเกิดจากการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก นอกจากนี้ครูทราบถึง
พฤติกรรมที่เป็นสัญญาณแสดงความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ทราบวิธีการคัดกรองและส่งต่อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนมากเด็กไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ถูกยอมรับ เกิดพฤติกรรมรุนแรง แปลกแยกจาก
กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครองไม่ส่งลูกหลานมาโรงเรียนเนื่องจากคิดว่าไม่สามารถเรียนได้แล้ว ท าให้เด็กเสียโอกาส
ทางการศึกษา หรือยกเด็กให้เป็นภาระดูแลของครู โดยที่ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วม หากนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงยัง
ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการปรับตัว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม 
จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายใน
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือสื่อสารและวางแผนนโยบายการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 

กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์วิ ชาการเขต 3 และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพท่ี 3   

กิจกรรมทีด่้าเนินการ 
 1. บรรยาย เรื่อง “การด าเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตามแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 

2. อภิปรายซักถาม การด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขต 
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน  
ผู้บริหารระบบการศึกษาได้รับการสื่อสารนโยบายแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  ท าให้เกิดการสนับสนุนเครือข่าย และ             
เกิดการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 

ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
 ผู้บริหารจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและสถานศึกษา ให้ความส าคัญในการด าเนินงานพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โปรแกรม SAFE B-MOD ขยายลง
สู่พื้นที่สถานศึกษา ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและช่วยเหลือดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อไป 

รูปประกอบ 
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3.2.3 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษาโดยใช้
 โปรแกรมเสริมพลัง ผู้ปกครอง และ ครู เพ่ือการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (School and Family 
 Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) ปีงบประมาณ 2562 

หลักการเหตุผล 
จากการด าเนินการโรงเรียนคู่เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – 

อารมณ์ (วัยรุ่น) เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อปี 2560 ได้มีโรงเรียนคู่เครือข่าย จ านวน 55 โรงเรียน และมีโรงเรียน
เข้าปรึกษาปัญหารายกรณีจ านวน 35 โรงเรียน จากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบว่า
นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ จ านวน 1,673 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.57) แบ่งเป็นประเภทปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ได้แก่ ตั้งครรภ์วัยรุ่น เพศ สารเสพติด ความรุนแรง และอ่ืนๆ ซึ่งมีข้อค้นพบว่า สาเหตุ    
ส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก นอกจากนี้ครูทราบถึงพฤติกรรม  
ที่เป็นปัญหา แต่ไม่ทราบวิธีการคัดกรองที่ถูกต้องและการส่งต่อ ผู้ปกครองบางส่วนไม่ส่งลูกมาโรงเรียน
เนื่องจากคิดว่าไม่สามารถเรียนได้แล้ว ท าให้เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา และบางส่วนยกให้เป็นภาระดูแลของ
ครูโดยไม่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งโดยส่วนมากเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ถูกยอมรับก็จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง แปลกแยกจากกลุ่มเพื่อน และเกิดปัญหาสังคมตามมา 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษา โดยใช้โปรแกรมเสริมพลัง ผู้ปกครองและครู เพ่ือการปรับ
พฤติกรรมวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) 
ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทางสาธารณสุข และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ – อุทัยธานี) ซึ่งเป็นเครือข่ายเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้พัฒนาศักยภาพและเกิดทักษะในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ตลอดจนเกิดความเข้าใจในงานส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ขับเคลื่อนการด าเนินงานวัยรุ่นที่เข้มแข็งตามบริบทในพ้ืนที่ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ให้มีความรู้
ในการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนคู่เครือข่าย    
ที่เชื่อมโยงกับการดูแล ในระบบสาธารณสุขใน Psychosocial Clinic ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3   
 3. เพ่ือสนับสนุนเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 

กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย 
ครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูสุขศึกษา ในสังกัด สพม. 42

ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.42) และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงพยาบาล
ศูนย์/ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  

กิจกรรมทีด่้าเนินการ 
1. บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น แนวทางการด าเนินงาน การรักษา การส่งเสริม 

ป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์/เพศ/การเรียน 
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2. บรรยายแบบมีส่วนร่วม และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โปรแกรมเสริมพลังครู/ผู้ดูแลวัยรุ่น เพ่ือการปรับ
พฤติกรรมวัยรุ่น หัวข้อเรื่อง ครูในดวงใจ การลงโทษที่ฝังใจ รางวัลแด่ครูคนใหม่ การควบคุมจิตใจ สื่อสารข่าว
ร้าย และลูกศิษย์ที่ห่วงใย 

3. อภิปรายซักถาม การเฝ้าระวังและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น 
4. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษาโดย

ใช้โปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครอง และครู เพ่ือการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (School and Family 
Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) ปีงบประมาณ 2562 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น มีความรู้และเข้าใจแนวทางในการการด าเนินงานระบบเฝ้า
ระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง รู้แนวทางระบบเฝ้าระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาตามบริบทในพ้ืนที่ ตลอดจนเกิดความเข้าใจในงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต
วัยรุ่น ซึ่งจะเอ้ือให้เกิดระบบเครือข่ายการด าเนินงานที่เข้มแข็ง ท าให้เกิดกระบวนการดูแลนักเรียนที่มี
พฤติกรรม – อารมณ์ ในโรงเรียนคู่เครือข่ายที่เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่และเข้มแข็ง 

ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
         1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ให้ความส าคัญและสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข
โดยใช้โปรแกรม SAFE B-MOD 
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าโปรแกรม SAFE B-MOD ไปขยายต่อในพ้ืนที่ และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี 

ภาพกิจกรรม 
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3.2.4 โครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น 
 อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

หลักการเหตุผล 
 ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคที่มักเริ่มต้นในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น และสามารถส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถใน
การเรียน การท างาน และการเข้าสังคม หรือน าไปสู่การฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น
ในทุกประเทศทั่วโลก ในเด็กและวัยรุ่นพบโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน โดยคนที่มีภาวะซึมเศร้ามักพบโรคจิตเวชร่วม
ด้วย ได้แก่ โรควิตกกังวล (anxiety) โรคพฤติกรรมเกเร (Conduct disorder) และภาวะติดสารเสพติด 
(Substance use disorder) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาโรคซึมเศร้าย้อนหลังในปี 2561 และ 
2560 จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data center) ของกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น ยังเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการน้อย ในขณะ
ที่สถานการณ์ด้านพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงอ่ืนที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า เช่น ปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
การมีเพศสัมพันธ์ การท าร้ายตัวเอง การใช้ความรุนแรง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 จากที่กล่าวข้างต้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของสถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าว และมีแนวคิดในการเลือกพ้ืนที่น าร่องเพ่ือใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
มากที่สุดและสามารถน าไปขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืนได้ 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3       
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่

กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานวิจัย                 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   
 กิจกรรที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานและพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ /
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมแสง/โรงพยาบาลชุมแสง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอชุมแสง 
ครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมในอ าเภอชุมแสง  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ
ชุมแสง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในอ าเภอชุมแสง   
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กิจกรรมทีด่้าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานวิจัย                 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  

- ชี้แจงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562  

- ทบทวนและปรับพื้นฐานเบื้องต้นในการด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
- วางแผนการในการด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกัน

โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 กิจกรรที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานและพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

- ชี้แจงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562  

- บรรยาย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น  
- ทบทวนและวางแผนพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่ น อ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม   

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน  
          ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ด าเนินงานวิจัย มีความรู้และเข้าใจในการด าเนินงานวิจัยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มากยิ่งขึ้น สามารถน าไปวางแผนการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ร่วมกับพื้นท่ีศึกษา และได้แนวทางการด าเนินงานในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น
ในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 

ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
 หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานทางด้านการศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเห็น
ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเป็นอย่างดี  
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ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อม 

ในการด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 
และพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
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 4. กลุ่มวัยท างาน 
 

สถานการณ์วัยท างาน 
ข้อมูลก าลังแรงงานจากผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 2 

ปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 56.54 ล้านคน 
จ าแนกเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 38.42 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่ที่มีงานท า 37.78 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากรทั้งหมด 2,194,767 คน ประชากรวัยท างาน 
อายุ 15 – 59 ปี รวม 1,317,753 คน คิดเป็นร้อยละ 60.04 ของประชากรทุกกลุ่มวัย (ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3, 2562) 

ในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยท างาน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบครัว การติดสุรา/ยาเสพติด ความเครียด ซึมเศร้า จนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย จากสถิติ การเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจาก
พฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ และผู้ที่ป่วยแล้ว หากดูแลสุขภาพไม่ดี จะน าไปสู่     
การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะไตวาย
เรื้อรัง สถานการณโ์รคไม่ติดต่อเขตสุขภาพท่ี 3 ในปี 2559-2561 พบว่าอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน เท่ากับ    
18.73, 19.24 และ 17.64 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง         
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 16.54, 17.67 และ 18.44 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบอัตราตายด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 65.42, 58.42 และ 58.31 ตามล าดับ และพบอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาด
เลือด เท่ากับ 37.73, 33.37 และ 31.00 ตามล าดับ (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2561) ซึ่งความ
เจ็บป่วยทางกายเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ เช่น มีความวิตกกังวล เกิดความเครียด หรือมีภาวะซึมเศร้า
จากโรคท่ีป่วยเรื้อรังได ้ 
 สถานการณ์การฆ่าตัวตายของคนไทย พบว่าฆ่าตัวตายปีละ 3,900 รายเฉลี่ยทุกชั่วโมง ซึ่งการฆ่าตัว
ตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก ร้อยละ 1.4 จ านวนกว่า 800,000 คนต่อปี หรือ 11.69 ต่อประชากร
แสนคน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2563 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 20 เท่าตัว ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จปี 2557 - 2561 เท่ากับ 6.07, 6.47, 6.35, 
6.03 และ 6.32 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ซึ่งพบการฆ่าตัวตายสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 ในเขตสุขภาพที่ 3 
พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เท่ากับ 6.94, 7.31, 8.16, 7.42 และ 7.80 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
โดยปี 2561 พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด จังหวัดนครสวรรค์ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดพิจิตร  มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 9.31, 9.11, 7.84, 7.60 และ 
4.07 ต่อประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2561) นอกจากความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกายแล้วยัง
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยท างานอีกด้วย ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นตัวสะท้อนที่ท าให้เห็นถึงการ     
มีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยท างาน  
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ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุ จากการจัดเก็บสถิติโรคฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนไทย โดยเฉพาะในช่วง        
วัยท างาน อายุ 18 - 60 ปี ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 พบว่ามีการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่าน  
สายด่วน 1669 ในเรื่องอุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมาคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของ
โรคหัวใจ ส่วนสาเหตุที่คนวัยท างานเป็นโรคหัวใจมากขึ้น เนื่องจากมีความเครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน และใช้
เวลาอยู่กับการท างานค่อนข้างมาก และความเครียดยังกระตุ้นให้หัวใจท างานหนักขึ้น หัวใจบีบตัวและเต้นเร็ว
ขึ้น หรืออาจส่งผลให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ ท าให้เลือดมีความหนืดเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูงและ
เกิดอุดตันหลอดเลือดได้ง่าย อีกท้ังอาจะท าให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หรือที่เรียกหัวใจวายได้ด้วย 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนประชากรวัยท างาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพท่ี 3  

ล าดับ จังหวัด 
จ านวน/ คน 

ชาย หญิง รวม 
1 นครสวรรค์ 212,253 215,059 427,312 
2 พิจิตร 103,641 110,948 214,589 
3 ชัยนาท 67,452 73,150 140,602 
4 ก าแพงเพชร 171,976 166,786 338,762 
5 อุทัยธานี 97,270 99,218 196,488 

เขตสุขภาพที ่3 652,592 665,161 1,317,753 
ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

สถานการณ์โรคซึมเศร้า 
  โรคซึมเศร้า เป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก โดยมี

ความชุกอยู่ที่ร้อยละ 2-10 ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย ส าหรับประเทศไทย โรคซึมเศร้าเป็นอันดับที่ 3 ในผู้หญิง 
และเป็นอันดับ 8 ในผู้ชาย โดยในปี 2557 กรมสุขภาพจิตมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึง 12 ล้านคน พบมีแนวโน้ม
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 6 ล้านคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า 5 แสน
คน แต่คาดการณ์ว่าคนไทยน่าจะมีภาวะซึมเศร้าราว 1.2 ล้านคน โดยประชากรไทยมีโอกาสป่วยราว 2.3% 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า(2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

จังหวัด 
ประชากร 

ที่เป็นโรคเรื้อรัง 
(คน) 

จ านวน 
ที่คัดกรอง 

(คน) 

อัตรา 
(ร้อยละ) 

คัดกรองความโรคซึมเศร้า 2Q 
อายุ 15-19 ปี อายุ 20 - 59 ปี 
ปกต ิ ผิดปกติ ปกติ ผิดปกติ 

ชัยนาท 61,025 44,708 73.26 112 0 13,179 60 
นครสวรรค์ 175,637 87,246 49.67 96 1 20,001 699 
อุทัยธานี 59,641 25,595 42.92 16 3 2,741 71 
ก าแพงเพชร 109,733 47,481 43.27 31 0 5,179 168 
พิจิตร 92,899 49,674 53.47 18 0 7,005 29 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จากตารางที่ ๑5 ข้อมูลร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 
พบว่ามีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เท่ากับร้อยละ 93.56 จังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ามากที่สุด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี รองลงมาจังหวัดก าแพงเพชร เท่ากับร้อยละ 117.09, 98.03      
มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) 

ตารางท่ี 16 แสดงร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 

จังหวัด 
จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า 

ภายใน 1 ปี (คน) 

จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่

เสียชีวิต (คน) 

ผลงาน 
(≥ ร้อยละ 90) 

 
ชัยนาท 130 134 97.01 

นครสวรรค์ 305 326 93.56 

อุทัยธานี 119 123 96.75 

ก าแพงเพชร 265 287 92.33 

พิจิตร 121 129 93.80 
เขตสุขภาพที่ 3 940 999 94.09 

ที่มา : Health KPI - กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จากตารางที่ 16 ข้อมูลร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ปี 2562   
เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 94.09 
จังหวัดทีม่ีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท รองลงมา
จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับร้อยละ 97.01, 96.75 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

 

จังหวัด 
จ านวนผู้ป่วย (คน) ร้อยละการเข้าถึงบริการ 

ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
(≥ ร้อยละ 55) เป้าหมาย ผลงาน 

ชัยนาท 6,631 5,213 78.62 
นครสวรรค์ 20,138 19,997 99.3 
อุทัยธานี 6,236 7,302 117.09 
ก าแพงเพชร 13,563 13,296 98.03 
พิจิตร 10,369 7,463 71.97 
เขตสุขภาพที่ 3 56,937 53,271 93.56 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562  

จังหวัด 
ประชาการกลางปี  

(คน)  
จ านวนผู้ฆ่าตัวตายเร็จ 

(คน) 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

(ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) 
ชัยนาท 328,648 20 6.09 

นครสวรรค์ 1,062,699 86 8.09 

อุทัยธานี 329,205 12 3.65 

ก าแพงเพชร 726,994 54 7.43 

พิจิตร 540,019 33 6.11 
เขตสุขภาพที่ 3 2,987,565 205 6.86 

ที่มา : Health KPI - กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จากตารางที่ 17 ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า       
มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 6.68  ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงเกินค่า
เป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน) 

เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงที่สุด 
รองลงมาจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 8.09, 7.43 ต่อประชากรแสนคน  

แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละความสุขคนไทยเท่ากับและ/หรือสูงกว่าคนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562  

 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2562 

จากแผนภูมิที ่17 ข้อมูลการประเมินความสุขคนไทย กลุ่มวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 13     
เขตสุขภาพที่ ภาพรวมประเทศไทยพบว่า มีความสุขร้อยละ 87.09 และเขตสุขภาพที่ 3 มีความสุข ร้อยละ 

86.62 (เกณฑ์  ร้อยละ 80) 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงร้อยละการประเมินความเครียด(ST-5) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  

 
ที่มา : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2562 

จากแผนภูมิที่ 18 ข้อมูลการประเมินความเครียดด้วย ST 5 กลุ่มวัยท างานในชุมชนและสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 16 อ าเภอ และ สถานประกอบการ 1 แห่ง ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความเครียดอยู่ใน
ระดับเครียดน้อย ร้อยละ 65.60 เครียดปานกลาง ร้อยละ 29.90 เครียดมาก ร้อยละ 2.90 และเครียดมาก
ที่สุด ร้อยละ 1.60  

แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละการคัดกรองภาวะซึมเศร้า กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  

 
ที่มา : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2562 

จากแผนภูมิที่ 19 ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q) กลุ่มวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 16 
อ าเภอ และ สถานประกอบการ 1 แห่ง ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 19.74  
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 กลุ่มวัยท างาน : การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

4.1 โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 

หลักการและเหตุผล 
ปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความส าคัญที่องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับคนวัยท างาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันต้องรับภาระในการรับผิดชอบดูแลตนเองและครอบครัว 
รวมถึงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดความเครียด มีปัญหาครอบครัว 
สัมพันธภาพเปราะบาง เกิดความขัดแย้งได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในทั่วโลกที่พบบ่อย คือ โรคซึมเศร้า ประมาณ 300 ล้านคน และ
ภาวะเครียด โรควิตกกังวล ประมาณ  260 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์ว่ามีกว่า 8 แสนคน 
ที่ตายจากการฆ่าตัวตายในแต่ละปี จากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของประเทศไทย ในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้ที่ท าร้ายตนเองจนเสียชีวิต 3,934 
คน อัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 6.03 ต่อแสนประชากร ช่วงอายุที่มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรสูงที่สุดคือ 
40-49 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า ส าหรับปัจจัยและสาเหตุของ
การท าร้ายตนเองในวัยท างาน อันดับหนึ่งได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รองลงมาคือ น้อยใจคนใกล้ชิดดุ
ด่า ความรักความหึงหวง ซึมเศร้า โรคทางจิต ปัญหาเศรษฐกิจ และดื่มสุราเพ่ิมขึ้น  
 จากบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตผ่านสายด่วน 1323 สถิติผู้ขอรับบริการปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจิตของวัยท างาน พบว่า ปัญหาทางจิตเวชเป็นปัญหาส าคัญล าดับแรกท่ีวัยท างานเข้ามารับบริการ
ปรึกษามากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย โรคเรื้อรัง       
มีหนี้สิน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว และซึมเศร้า ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจสุขภาพจิต 
(ความสุข) คนไทยโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ แยกตามองค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก
ที่ดีและด้านการมีความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาพจิตใจและสมรรถภาพจิตใจ ด้านคุณภาพของจิตใจ
และปัจจัยสนับสนุน จากผลส ารวจความสุขคนไทย พ.ศ. 2558 พบว่าองค์ประกอบที่อ่อนแอที่สุดคือ สมรรถภาพ
ของจิตใจ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
 ดังนั้นเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3      
จึงจัดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสุขทั้งในสถานประกอบการและชุมชน      
โดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนา 
ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ส่งเสริมให้คนวัยท างานสามารถดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพ่ือน าไปสู่คนวัยท างานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุก ไม่เครียด” 
คือคนวัยท างานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ตลอดจนชุมชนมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีความสุข เกิดความ
ตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คนวัยท างาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
ครอบครัวและคนรอบข้างได้ 

2) เพ่ือเสริมสร้างความสุขคนวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัย
ท างาน และค้นหาคนวัยท างานกลุ่มเสี่ยงเพ่ือได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนวัยท างานอายุ 15-59 ปี ในชุมชน  จ านวน 720 
 ประชาชนวัยท างานอายุ 15-59 ปี ในสถานประกอบการ  จ านวน 23 คน 

ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่  
 วันที่ 25 มีนาคม 2562   ณ เทศบาลต าบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
 วันที่ 26 มีนาคม 2562   ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานสัก จ.อุทัยธานี 
 วันที่ 27 มีนาคม 2562   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
 วันที่ 1 เมษายน 2562   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่ารี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

วันที่ 17 เมษายน 2562  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 
 วันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามง่าม จ.พิจิตร 
 วันที่ 19 เมษายน 2562  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ณ อาคารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จ.ก าแพงเพชร 
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลบึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลมโนรมย์ จ.ชัยนาท 
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ บริษัทโนเบล เอ็นซี จ ากัด อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

เนื้อหาการด าเนินโครงการ 
1) หลักสูตรโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

- คัดกรองและประเมิน ได้แก่ ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q   
แบบประเมินความเครียด (ST5) และ แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ 

- บรรยายเรื่อง “การค้นหาปัจจัยที่ท าให้คนวัยท างานมีความเครียด” 
- บรรยายเรื่อง “การค้นหาจุดดีของตนเอง” 
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- บรรยายเรื่อง “ค้นหาจุดดีของผู้อื่น” 
- บรรยายเรื่อง “เพ่ิม 3 อ. ขจัดสุรา สารเสพติด บุหรี่” 
- บรรยายเรื่อง “ครอบครัวอบอุ่น” 
- บรรยายเรื่อง “การมีสมดุลชีวิตด้วยหลัก 8-8-8” 
- บรรยายเรื่อง “การเป็นจิตอาสาและท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน” 
- บรรยายเรื่อง “การมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ” 
- บรรยายเรื่อง “ความพ่ึงพอใจในสิ่งที่ม”ี 
- ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
- สรุปและประเมินผลการอบรม 

2) หลักสูตรโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในสถานประกอบการ 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- คัดกรองและประเมิน ได้แก่ ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q   

แบบประเมินความเครียด (ST5) และ แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ 
- กิจกรรม “ค้นหาปัจจัยที่ท าให้คนวัยท างานมีความเครียด และปัจจัยที่ท าให้คนวัยท างานมีความสุข” 
กิจกรรม โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในสถานประกอบการ 
- Module 1 ฝึกมองโลกในแง่ดี 
- Module 2 ปรับเปลี่ยนความคิด 
- Module 3 ความเข้มแข็งทางจิตใจ 
- Module 4 การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่องค์กรสร้างสุข 
- Module 5 หลักพักใจในการด าเนินชีวิต 
- Module 6 ความพึงพอใจในสิ่งที่มี 
- ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
- สรุปและประเมินผลการอบรม 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
 ประชาชนวัยท างานที่เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น 
สามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ สามารถช่วยเหลือให้ก าลังใจ เติมเต็มความสุข
ทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัวให้มีความสุขได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 
ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่
ตนเองและ/ หรือคนในครอบครัว จะไม่ตื่นตระหนก มีสติ มีความตะหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต       
ที่เกิดขึ้น สามารถรับรู้ประเมินตนเองว่าควรจะไปขอรับการปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องจาก
แหล่งช่วยเหลือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
1)  ผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนวัยท างานเพ่ือให้ประชาชนวัยท างานมีความสุข โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสุขคนวัยท างานในชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

2) มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต ภายใต้ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ร่วมกับ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และมีการวางแผนการด าเนินงานระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3  

3) หน่วยงานสาธารสุขในพ้ืนที่ ทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 

ภาพกิจกรรม 

 
 

  

25-27 มีนาคม 2562 
อ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลานสัก  

และอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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17-19 เมษายน 2562 
อ าเภอสามง่าม อ าเภอบึงนาราง  

และอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 

7, 8, 13 และ 14 พฤษภาคม 2562 
อ.ชุมแสง อ.ลาดยาว อ.บรรพตพิสัย และอ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
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15-17 พฤษภาคม 2562 
อ าเภอเมือง อ าเภอคลองขลุง 

และอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1 เมษายน และ 22-24 พฤษภาคม 2562 
อ.สรรคบุรี อ.วัดสิงห์ อ.มโยรมย์ และอ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
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 5. กลุ่มวัยสูงอายุ 
 

สถานการณ์วัยสูงอายุ 
 ประเทศไทยมีประชากร 66.๑ ล้านคนใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในจ านวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
๑๐.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 1๖ ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2๕๔๘ 
คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๑๐ ประชากรสูงอายุก าลังเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ 
สูงกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ ๐.๕ เท่านั้น ตามการคาดประมาณ
ประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๔ และจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๘ ในปี ๒๕๗๔  
 จ านวนประชากรของประเทศไทยทุกช่วงวัย เพศชาย มีจ านวน 22,155,159 คน เพศหญิง จ านวน 
23,344,303 คน รวมทั้งสิ้น 45,499,462 คน โดยในช่วงกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย จ านวน 
3,739,135 คน เพศหญิง จ านวน 4,718,791 รวมทั้งสิ้น 8,457,926 คน ทั้งนี้ ในเขตสุขภาพที่  3       
มีจ านวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพศชาย จ านวน 212,835 คน เพศหญิง จ านวน 273,845 
คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 486,680 คน (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562) 

ตารางท่ี 18 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560–2562 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ผู้สูงอายุ เขต 3 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ร้อยละ 19.37 21.27 22.14 
จ านวนผู้สูงอาย ุ 425,361 471,232 486,680 

จ านวนประชากรทั้งหมด 2,196,196 2,215,225 2,198,408 

ที่มา : ข้อมูลประชากร HDC วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
จากตารางที่ 18 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของเขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2560–2562 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

พบว่า จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 19.37, 21.27 และ 22.14 ตามล าดับ 
 

 ตารางท่ี 19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 3  
ผู้สูงอายุ  

เขตสุขภาพที่  3 
ร้อยละ จ านวน

ผู้สูงอายุ 
จ านวนประชากร

ทั้งหมด 
ระดับสังคมสูงวัย 

ชัยนาท 25.28 61,809 244,469 Completely Aged Society 

นครสวรรค์ 22.91 165,015 720,166 Completely Aged Society 

อุทัยธานี 19.66 61,377 312,248 Age society 

ก าแพงเพชร 19.77 107,996 546,391 Age society 

พิจิตร 24.15 90,339 546,391 Completely Aged Society 

ที่มา : ข้อมูลประชากร HDC วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
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จากตารางที่ 19 ร้อยละของประชากรสูงอายุ ปี 2562 จ าแนกแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดชัยนาท   
มีจ านวนประชากรสูงอายุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.28 รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 24.15 
จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 22.91 จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 19.66 และจังหวัดก าแพงเพชร 19.77 จาก
ข้อมูลจะพบว่าเขตสุขภาพท่ี 3 ก าลังเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Completely Aged Society) (สังคม
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) 

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
 : ร้อยละ 70 ของต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพ 
 : ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

รปูภาพที่ 5 ผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3  

 
ที่มา : สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  

จากรูปภาพ พบว่า ปีงบประมาณ 2561 – 2562 เขตสุขภาพที่ 3 มีผลการด าเนินงานระดับต าบลที่
มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ร้อยละ 81.00 และ 87.86 
ตามล าดับ โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งทุกจังหวัดมีผลการด าเนินงานดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับกรมสุขภาพจิต : ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความสุข 

จากการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ ผู้สูงวัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
ในพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข   5 มิติ และการดูแลทางสังคมจิตใจ ในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการดูแลทางสังคมจิตใจไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ใน
พ้ืนที่ต้นแบบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้กับเครือข่ายผู้ด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

ประเทศ ชัยนาท นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร เขต อุทัยธาน ี
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ผลการด าเนินงาน 
เขตสุขภาพที่ 3 มีการด าเนินงานคัดกรองจ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองโดย
จ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ 81.22, 86.30 และ 90.11 ตามล าดับ เมื่อ
จ าแนกผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ือประกอบกิจวัตรประจ าวัน พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่ มติด
สังคมมีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 96.63, 96.99 และ 97.25 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.71, 2.39 และ 2.12 
และกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 0.65, 060 และ 0.62 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3 

  
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินจ าแนกตามความสามารถในการท า     
       กิจวัตรประจ าวัน (ADL) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2560 - 2562 

ปีพ.ศ. 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ 
จ านวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 

ติดสังคม ร้อยละ ติดบ้าน ร้อยละ ติดเตียง ร้อยละ 

2560 452,361 367,392 81.22 354,994 96.63 9,991 2.71 2,407 0.65 

2561 471,232 406,692 86.30 394,484 96.99 9,751 2.39 2,457 0.60 

2562 487,212 439,016 90.11 426,936 97.25 9,337 2.12 2,743 0.62 

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
จากตารางที่ 20 โดยปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการดูแล

ตนเองเพ่ือประกอบกิจวัตรประจ าวัน (ADL) คิดเป็นร้อยละ 90.11 จ าแนกตามรายจังหวัดมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดพิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 95.15, 92.95, 91 .78, 
88.79 และ 86.53 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินจ าแนกตามความสามารถในการท า    
              กิจวัตรประจ าวัน (ADL) แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

จังหวัด 
จ านวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ 
จ านวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 

ติดสังคม ร้อยละ ติดบ้าน ร้อยละ ติดเตียง ร้อยละ 

ชัยนาท 61,869 57,505 92.95 55,630 96.73 1,472 2.56 403 0.70 

นครสวรรค์ 165,244 142,982 86.53 138,340 96.75 3,792 2.65 850 0.59 

อุทัยธาน ี 61,555 56,494 91.78 55,232 97.77 928 1.64 334 0.59 

ก าแพงเพชร 108,106 95,986 88.79 94,057 97.99 1,514 1.58 415 0.43 

พิจิตร 90,438 86,049 95.15 83,677 97.24 1,631 1.89 741 0.86 

รวม 487,212 439,016 90.11 426,936 97.25 9,337 2.12 2,743 0.62 

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
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แผนภูมิที่ 20 แสดงการคัดกรองความเครียด (ST5) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

 
 ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562  

จากแผนภูมิที่ 20 ปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองด้วยแบบประเมิน
ความเครียด (ST5) พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองจ านวน 111,383 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 โดยมีผล
คะแนนระดับปกติ 98.49 มีปัญหาความเครียด ร้อยละ 1.14 และมีความเครียดสูง 0.36  
แผนภูมิที่ 21 การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

 
 ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

จากแผนภูมิที่ 21 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) จ านวน 352,311 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80.28 โดยมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน 3,253 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.92  
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 แผนภูมิที่ 22 การคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

 
 ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

จากแผนภูมิที่  22 กลุ่มเสี่ยงที่มีความผิดปกติ จ านวน 3,253 คน ได้รับการคัดกรองด้วย          
แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) พบว่า ปกติ ร้อยละ 69.23 ซึมเศร้าเล็กน้อยร้อยละ 25.76 ซึมเศร้าปานกลาง 
ร้อยละ 3.73 และซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ 1.29  

แผนภูมิที่ 23 การประเมินแนวโน้มฆ่าตัวตาย (8Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

 
ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

จากตารางที่ 23 กลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย (8Q) พบว่า กลุ่มเสี่ยง ไม่มี
แนวโน้มฆ่าตัวตาย ร้อยละ 82.84 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย ร้อยละ 12.97 มีแนวโน้มฆ่าตายระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 3.34 และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก 0.84  
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 กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ: การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

5.1 โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะทางใจ ผู้สูงวัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
      กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงด้วย     
          กระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ    
      กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ  

หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีประชากร 66.1 ล้านคนใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในจ านวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
10.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2558 
คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากรสูงอายุก าลังเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก คือ 
สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี HDC : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)      
พบเขตสุขภาพที่ 3 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองโดยจ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
497,260 คน เป็นกลุ่มติดสังคม 418,615 คน กลุ่มติดบ้าน 9,617 คน และกลุ่มติดเตียง 2,715 คน จากข้อมูล
ดังกล่าวคิดเป็นกลุ่มติดสังคม 97 % คน กลุ่มติดบ้าน 2% คน และกลุ่มติดเตียง 1% และยังพบว่า ผู้สูงอายุ   
ยังพบปัญหาสมองเสื่อม ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย ดังนั้น เมื่อเกิดการเจ็บป่วยท าให้ค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษา
สุขภาพสูงกว่าประชากรกลุ่มอ่ืน ทั้งนี้ การส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจจะช่วยชะลอการเสื่อมของ
ร่างกาย รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมดีทางด้านสุขภาพ ความรู้สึกบวก และสร้างเสริมก าลังใจให้กับผู้สูงอายุได้ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุเน้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และ
โรคสมองเสื่อมโดยการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพที่มารับบริการในคลินิก NCD/คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่านกิจกรรม การสร้างสุข 5 มิติ
ส าหรับผู้สูงอายุที่ติดสังคม/ติดบ้านและการดูแลสังคมจิตใจส าหรับผู้สูงอายุติดเตียง สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถด าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจน
ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเกิดความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข 5 มิติและการดูแลทางสังคมจิตใจ ในการส่งเสริม

สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน 
2) เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงาน เกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจ และเกิด

ทัศนคติที่ดีแก่การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 
3) เพ่ือเกิดแผนการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติและการดูแลทาง

สังคมจิตใจไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชนในพ้ืนที่ต้นแบบ 
 
 
 

http://neo.moph.go.th/hdc/
http://neo.moph.go.th/hdc/
http://neo.moph.go.th/hdc/
http://neo.moph.go.th/hdc/
http://neo.moph.go.th/hdc/
http://neo.moph.go.th/hdc/
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http://neo.moph.go.th/hdc/
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กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่ 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง
ด้วยกระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ    
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในรพท./ รพช./ รพ.สต. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัยสูงอายุจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ รพ.สต./ ผู้สูงอายุใน     

ชุมผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม   
 รุ่นที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
  วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี     

          จังหวัดนครสวรรค์ 
  รุ่นที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  

วันที่ 28 มีนาคม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี          
รุ่นที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
          วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
รุ่นที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
          วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
รุ่นที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
         วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวยาง อ าเภอวชิรบามี จังหวัดพิจิตร 
รุ่นที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
         วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบึงนาราง 

จังหวัดพิจิตร 
รุ่นที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  

วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

รุ่นที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขทรายทองวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดก าแพงเพชร 

          รุ่นที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ 
   วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหูกวาง อ าเภอบรรพตพิสัย  
                   จังหวัดนครสวรรค์ 

รุ่นที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าจันทร์ อ าเภอชุมแสง  

                   จังหวัดนครสวรรค์ 
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 รุ่นที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
 วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ  ศาลา SML หมู่ 5 ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

รุ่นที่ 12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ  
          วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา 

           จังหวัดชัยนาท 
เนื้อหาวิชาการที่ถ่ายทอด 
สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขว่าง สุขสงบ 
 สุขสบาย หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้มีสมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้ตามสภาพที่เป็นอยู่มีเศรษฐกิจ
หรือปัจจัยที่จ าเป็นพอเพียง ไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ไม่ติดสิ่งเสพติด 
 สุขสนุก  หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุในการเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยการท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุข จิตใจสดชื่นแจ่มใส กระปรี้กระเปร่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
สามารถลดความซึมเศร้า ความเครียดและความวิตกกังวลได้ 
 สุขสง่า หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง เห็น
คุณค่าในตนเอง การยอมรับนับถือตนเอง ให้ก าลังใจตนเองได้ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีลักษณะเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม 
 สุขสว่าง หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุด้านความจ า ความคิดอย่างมีเหตุผล การสื่อสาร การ
วางแผนและการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม รวมทั้งความสามารถในการจัดการสิ่ง
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สุขสงบ  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้-เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ 
และสามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบ
กับตนเองได้ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวยอมรับสภาพสิ่งที่เกิดข้ึนตามความจริง 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข 5 มิติ และ
การดูแลทางสังคมจิตใจ ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการดูแล
ทางสังคมจิตใจไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ในพ้ืนที่ต้นแบบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายผู้ด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
 ขยายพ้ืนที่การใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ และพัฒนาศักยภาพ Care giver เพ่ือดูแลช่วยเหลือสังคม จิตใจ 
ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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 6. การพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT) 

สถานการณ์งานการด าเนินงานวิกฤติสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2560 เครือข่ายสุขภาพ
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันด าเนินงานพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักสูตรการสร้าง               
ความเข้มแข็งในชุมชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Community Resilience Enhancement             
in Crisis Prepared Readiness) ณ ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนในปี 2562                    
ได้ด าเนินงานจัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต เครือข่าย                                 
เขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต    
ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต                
น าไปสู่เป้าหมายประชาชนมีสุขภาวะดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตและชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง            
ได้  ด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงานบูรณาการส่ง เสริมสุขภาพจิตและป้องกันปั ญหาสุขภาพจิต                               
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

เมื่ อวิ เคราะห์  GAP การด า เนินงานวิกฤตสุขภาพจิตของหน่ วยงาน/  เครื อข่ าย  พบว่ า                                  
การพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะของทีม MCATT ระดับกรมสุขภาพจิต/ ระดับจังหวัด/ ระดับอ าเภอ                        
พ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจการบันทึกข้อมูลตามคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ                    
ผู้ประสบภาวะวิกฤติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) การติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
วิกฤติ/ฐานข้อมูล รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังขาดความรู้ความเข้าใจการบันทึกข้อมูลตามคู่มือ                       
การปฏิบัติ ง านทีมช่ วย เหลือ เยี ย วยาจิต ใจผู้ ประสบภาวะวิกฤติ  (ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .2561)                                     
แต่ทว่ายังขาดการซ้อมแผนระดับจังหวัด และระดับเขต  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้วางแผนด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในการด าเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต และทบทวนการใช้คู่มือ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ

ภาวะวิกฤต เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 และการโครงการทดลองใช้หลักสูตร cr เยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบ

ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ทั้งนี้เพ่ือให้เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดการวางแผน               

การด าเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต และระบบการด าเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาต่อไป 
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 7. การบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ   

การด าเนินงาน 
          ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้รับนโยบายจากกรมสุขภาพจิตในการด าเนินงานพัฒนาอ าเภอที่มีการ
ด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่มีความพร้อมให้มีการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
แล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 และสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่         
เขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ก าแพงเพชร และชัยนาท เข้าร่วม
โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ทุกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพ
อ าเภอ และด าเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
          เขตสุขภาพที่ 3 มีพ้ืนที่เข้าร่วมการด าเนินงานสุขภาพจิตครบทุกอ าเภอ จ านวน 54 อ าเภอ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เข้าร่วมทั้งหมด 
ตารางท่ี 22 แสดงประเด็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคณะกรรมการพัฒนา  
               คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ประเด็น ร้อยละ 
1 สุขภาพจิตและจิตเวช 62.96 
2 การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) 27.77 
3 ท้องไม่พร้อม 5.55 
4 และโรคไม่ติดต่อ NCD 3.70 

ทีม่า : ข้อมูลการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ณ 30 กันยายน 2562 
แผนภูมิที่ 24 แสดงผลการด าเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

 
จากแผนภูมิที่ 24 พบว่า ประเด็นสุขภาพจิตที่น ามาบูรณาร่วมด้วยมากที่สุดคือ ความเครียด ร้อยละ 

94.44 รองลงมาคือ ความสุข ร้อยละ 94.44  ซึมเศร้า ร้อยละ 94.44 ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 94.44 การเห็น
คุณค่าในตนเอง ร้อยละ 51.85 ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ร้อยละ 5.55 ทักษะชีวิต ร้อยละ 5.55 และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ร้อยละ 5.55 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 25 แสดงวิธีการบูรณาการงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 3  

 
จากแผนภูมิที่ 25 พบว่า วิธีการบูรณาการงานสุขภาพจิตมากที่สุดคือ บูรณาการตามมาตรการหรือ

แนวทางกรมสุขภาพจิตก าหนด ร้อยละ 100 รองลงมาคือ บูรณาการเข้ากับงานประจ า ร้อยละ 100  บูรณา
การเข้าบริบทในพื้นท่ี ร้อยละ 100 การจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 44.44 และติดตาม
เยี่ยมบ้าน ร้อยละ 9.26 ตามล าดับ 
ประเด็นการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) 

ประเด็นการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) มีการบูรณาการของศูนย์
วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้ 

1) วางแผนแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ(พชอ.) และบูรณาการ
ร่วมกับศูนย์วิชาการ ดังนี้ 

1.1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 
1.2 ศูนย์อนามัยที่ 3 
1.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
1.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3  
1.5 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 
1.6 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 

 2) วางแผนแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ(พชอ.) และบูรณาการ
คืนข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต 
 3) คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและก าหนดประเด็นส าคัญ 
 4) น าประเด็นส าคัญมาวางแผนบูรณาการแต่ละกลุ่มวัยกับผู้รับผิดชอบงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
เพ่ือลง Intervention ที่เหมาะสมกับปัญหาของพ้ืนที่ และก าหนดระบบการติดตามเชิงคุณภาพ 
พื้นที่ด าเนินการ  

รายชื่อพ้ืนที่อ าเภอที่มีการด าเนินการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ(พชอ.) ครบตามเกณฑ์ (จังหวัดละ 1 อ าเภอ) เขตสุขภาพที่ 3 มีพ้ืนที่ร่วมบูรณาการจ านวน 5 
พ้ืนที่ ดังนี้ 
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1) ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
2) ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
3) ต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
4) ต าบลวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
5) ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

ผลการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิต 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้รับนโยบายจากกรมสุขภาพจิต ในการด าเนินงานพัฒนาอ าเภอที่มีการ

ด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่มีความพร้อมให้มีการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
แล้วประชาชน  มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 และสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่  
เขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ก าแพงเพชร และชัยนาท เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ทุกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพ
อ าเภอ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวช พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งขยายระบบการด าเนินงานส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ดังนี้ 

ปฐมวัย : ระบบส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จ านวน 54 อ าเภอ 
วัยเรียน : ระบบดูแลเด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 54 อ าเภอ 
วัยรุ่น : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยง จ านวน 54 อ าเภอ 
วัยท างาน : โปรแกรมสร้างสุขในวัยท างาน 

- สถานประกอบการ จ านวน 5 อ าเภอ 
- ชุมชน จ านวน 16 อ าเภอ 

วัยสูงอายุ : โปรแกรมสุข 5 มิติ จ านวน 12 อ าเภอ 

สรุปบทเรียนที่ค้นพบ 
 1) เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental 
health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นคน
อารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม  
(CPR : Creation, Positive, Response to Society)  
 2) มีระบบบริการสุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน และภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับเขต
สุขภาพสู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”  
 3) การวางแผนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึง
การเสริมสร้างความผูกพันกับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 
โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)และผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อน งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ 
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การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
การนิเทศติดตามการด าเนินการบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

เขตสุขภาพท่ี 3 กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ผ่านเวทีการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับ
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 เขตสุขภาพท่ี 3 
ตารางท่ี 23 แสดงข้อมลูก าหนดการนิเทศติดตามการด าเนินงาน พชอ. เขตสุขภาพท่ี 3 
ล าดับ จังหวัด รอบท่ี1 รอบท่ี 2 

1. อุทัยธานี 16-18 มกราคม 2562 7-9 สิงหาคม 2562 
2. พิจิตร 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 23-25 กรกฎาคม 2562 
3. ก าแพงเพชร 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 12-14 มิถุนายน 2562 
4. ชัยนาท 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
5. นครสวรรค์ 6-8 มีนาคม 2562 19-21 มิถุนายน 2562 
6. สรุปตรวจราชการ 3-5 เมษายน 2562 4-6 กันยายน 2562 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้จัดโครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงละคร จังหวัดล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงานส่ งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย การบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมทั้งวิเคราะห์  การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และ
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ปี 2562 น าสู่การวางแผนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันกับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 เพ่ือขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพต่อไป 

พื้นที่ต้นแบบในการด าเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 3   
1. พ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

ระดับดีเด่น เขตสุขภาพท่ี  3  ปีงบประมาณ 2561  
  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพี จังหวัดก าแพงเพชร 
  1.3 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.4 วิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
  1.5 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

 2. บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖๒  

 2.1 นางพรพรรณ อยู่สุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
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      3. นวัตกรรมการด าเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3  ปีงบประมาณ 2562 
3.1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
3.2 โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
3.3 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
3.4 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
3.5 โรงพยาบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตประเทศ 
โครงการสัมมนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

“พชอ.ร่วมคิด สุขภาพจิตร่วมใจ คนไทยมีความสุข” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
ปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

การสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญ โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่ายสุขภาพอ าเภอจากทั่วประเทศ มาร่วมน าเสนอผลการบูรณาการงานสุขภาพจิตลงสู่ชุมชน และ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเชิดชูให้ก าลังใจเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางส าหรับยกระดับการด าเนินงานสุขภาพจิต ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิตาม
บริบทในพ้ืนที่ของตนเองต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายสุขภาพอ าเภอทุกภาคส่วน เช่น 
นายอ าเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แกนน าภาค
ประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และบุคลากรจากกรมสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้น 530 คน โดยวิทยากรได้รับความกรุณาจาก อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ จากกระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต 

โดยมีพ้ืนที่ต้นแบบจากเขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน  4 พื้นที่ ดังนี้ 

วัยรุ่น : ผลของการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท (บอร์ดนิทรรศการ) 

วัยรุ่น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยรุ่นระบบสุขภาพอ าเภอ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
วัยท างาน : การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน      

อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
วัยสูงอายุ : การด าเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับพ้ืนที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 

ข้อค้นพบอ่ืน ที่ได้ตลอดการด าเนินงาน        
 เครือข่ายได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย ภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และพัฒนารูปแบการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการ   
ปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพจิตที่ 3  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. มีคณะกรรมการบูรณาการ ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการก าหนดให้

มีการบูรณาการท างานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานใน 4 ประเด็นหลัก พร้อมทั้งวางแผน
แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ (พชอ.)และบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ 
ดังนี้  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3/ศูนย์อนามัยที่ 3 /ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
3/ส านักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3  /สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ  เป็นต้น 

2. ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงผู้บริหารในอ าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน (NGOs)   โรงเรียน และองค์กรศาสนา ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ที่เข้าร่วม
ด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอในประเด็นสุขภาพจิต ให้ความส าคัญและสนับสนุนงานสุขภาพจิตชุมชน 

3. บุคลากรทั้งในและนอกสาธารณสุข ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเป็นอย่างดี 

4. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิต
เวชในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ในเขตสุขภาพที่ 3 มีความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงานส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัยและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเป็นอย่างดี 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
1. การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานมีความล่าช้า ส่งผลต่อระยะเวลาในการจัดท าโครงการ 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาที่ PM ก าหนด  
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ท าให้การด าเนินงานได้กลุ่มเป้าหมายน้อย 

 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานในอนาคต 
ควรมีการจัดท าแนวทางการชี้แจงการบูรณาการสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ(พชอ.)และ

บูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพ  เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรค/ ศูนย์อนามัย/ ศูนย์สุขภาพจิต/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต/ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 
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 8. ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์  

สถานการณ ์
กรมสุขภาพจิตได้ด าเนินการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน          

ปี  2561 ในกลุ่มอายุประชาชน 18 ปีขึ้นไป รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และบุคลากร
สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 12,793 คน โดยส ารวจการปรับตัวและจิตใจ เมื่อเผชิญและแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) การจัดการสุขภาพจิตตัวเอง เช่น การดูแลสุขภาพ
ตนเอง การค้นหาศักยภาพตนเอง การจัดการความเครียด การมองโลกในแง่ดี การบริหารเวลาและชีวิตให้สมดุล 
การจัดการปัญหา การจัดการอารมณ์ 2) การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ ยิ้ ม เปิดใจ ฟังได้  พูดเป็น และ                 
3) การสนับสนุนทางจิตใจให้ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การชื่นชม การมอบสิ่งดีให้ผู้อ่ืน การมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
ระหว่างเดือน พฤษภาคม–กรกฎาคม 2561 พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 78  

แผนภูมิที่ 26 แสดงผลการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2561 แยกรายเขต 

 
ที่มา : กองสุขภาพจิต กลุ่มงานวิชาการพฤติกรรมสุขภาพจิต 

จากแผนภูมที่ 26 ผลส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3 
กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอขาณุวรลักษบุรีและอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร รวมทั้งสิ้น จ านวน 559 คน พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 66.5 
รองลงมา มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.6 และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 0.9 แต่เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็นพฤติกรรมสุขภาพจิต พบว่า ด้านความ
ตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและการเข้าถึงบริการ ประชาชนมีความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและการเข้าถึง
บริการ จ านวน 387 คน     คิดเป็นร้อยละ 69.2 และไม่มีความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและการเข้าถึง
บริการ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ด้านการยอมรับและให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต พบว่า ประชาชนมี
การยอมรับและให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 และไม่มีการยอมรับและให้
โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต         จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต พบว่า 
ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับสูง จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 
รองลงมาคือระดับปานกลาง จ านวน182 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และระดับต่ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 
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พื้นที่เป้าหมาย และระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต 
ในประชาชนรวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของ
ประชาชน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน 
ด้วยโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเครียดลดลงและ  
มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน มีพื้นที่ในเขตสุขภาพท่ี 3 เข้าร่วม ดังนี้ 
 รุ่นที่  1   วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
 รุ่นที่  2   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
  รุ่นที่  3   วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.หนองน้อย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
 รุ่นที่  4   วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.บ้านพุขมิ้น ต.สุขส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

รุ่นที่  5   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.วังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 
ผลการด าเนินโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความเครียดในระดับปกติ ร้อยละ 

18 มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติเล็กน้อย ร้อยละ 65.33 มีความเครียดสูงกว่าปกติระดับปานกลาง ร้อยละ 
7.33 และมีความเครียดสูงกว่าปกติระดับมาก ร้อยละ 9.33 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 52 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.66 และมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 5.33 ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตพึงประสงค์ ร้อยละ 70 
และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 หลังการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รอบรู้สุขภาพจิต ร้อยละ 75.33 (เป้าหมายร้อยละ 47) มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ 70 
(เป้าหมายร้อยละ 60) มีความเครียดลดลง ร้อยละ 84 และมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร้อยละ 94.01  

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ไม่มีทักษะด้านการใช้ Smart phone และทักษะการสืบค้นอินเตอร์เน็ต  

2. ผู้เข้าร่วมที่มีภาวะเครียดมากกว่าปกติส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ และบางคนไม่สามารถเขียนหนังสือ
ได้ ท าให้ใช้เวลามากในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต 

แนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหา   
  1. ควรมีการขยายเครือข่ายการด าเนินงานโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพจิต เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและความยั่งยืน 

2. พัฒนารูปแบบ แนวทาง หรือวิธีการในการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ 
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 ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต : การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

8.1 โครงการ เสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน 
          เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 
     สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัดที่ 15 
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ได้อธิบายถึงความรอบรู้
สุขภาพจิตว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจิตและ
บริการทางสุขภาพจิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการเลือกวิถีทาง ใน
การดูแลตนเอง จัดการสุขภาพจิตตนเอง และคงรักษาสุขภาพจิตที่ดีของตนเองไว้เสมอ ผ่านองค์ประกอบของ
ความรอบรู้สุขภาพ (V Shape การเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้) ได้แก่  1) 
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพจิต 2) ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาความรู้และ
บริการสุขภาพจิต  3) ความสามารถในการโต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ 4) 
ความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิต 5) การเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลการ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิต 6) ความสามารถในการบอกต่อข้อมูลเนื้ อหา และพฤติกรรมสุขภาพจิต           
ทีพึ่งประสงค์คือ พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีสภาพชีวิตที่เป็นสุขปราศจากโรค และปัญหาสุขภาพจิต มีความพอใจ
ตัวเอง สามารถจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีสุข โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
          กรมสุขภาพจิตได้ด าเนินการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน      
ปี 2561 ในกลุ่มอายุประชาชน 18 ปีขึ้นไป รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และ
บุคลากรสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 12,793 คน โดยส ารวจการปรับตัวและจิตใจ เมื่อเผชิญและ
แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) การจัดการสุขภาพจิตตัวเอง เช่น 
การดูแลสุขภาพตนเอง การค้นหาศักยภาพตนเอง การจัดการความเครียด การมองโลกในแง่ดี การบริหารเวลา
และชีวิตให้สมดุล การจัดการปัญหา การจัดการอารมณ์ 2) การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ ยิ้ม เปิดใจ ฟังได้    
พูดเป็น และ 3) การสนับสนุนทางจิตใจให้ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การชื่นชม การมอบสิ่งดีให้ผู้อ่ืน การมีหลัก    
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณ
ร้อยละ 78 ผลส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 66.5 แต่เมื่อพิจารณาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ไม่ดี 
ไม่พึงประสงค์ ในด้านการจัดการสุขภาพจิตตนเอง เรื่องของการออกก าลังกายและการจัดการความเครียดของ
ประชาชนยังไม่ดีนัก ออกก าลังกายยังน้อยกว่าที่ควรเป็น และส่วนหนึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเองเครียด ไม่รู้สาเหตุและ
วิธีลดความเครียดด้วยตนเอง ระหว่างนี้มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการส่งเสริมความ
รอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ในประเด็นการจัดการอารมณ์และความเครียด โดยใช้เทคนิค
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การสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (MI) เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและพัฒนาชุดความรู้และแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตใน
รูปแบบ E- Learning ขึ้นในปี 2562                           

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต         
ในประชาชนดังกล่าว รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิต
ของประชาชน ปีงบประมาณท่ีผ่านมา เห็นควรให้มีการจัดโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต และ
มีพฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และความเครียด เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเครียดลดลงและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน ด้วย
โปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเครียดลดล ง 
และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่ 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของ
ประชาชน ในเดือนพฤษภาคม ณ สถานที่ราชการในพ้ืนที่ เขตสุขภาพท่ี 3 
 รุ่นที่ 1  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 รุ่นที่  2  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
 รุ่นที่  3  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.หนองน้อย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
 รุ่นที่  4  วันที ่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.บ้านพุขมิ้น ต.สุขส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

 รุ่นที่  5  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ  รพ.สต.วังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร
กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์หลังการจัดอบรม  

เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
1) เรื่อง แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิต วิธีค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

   แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพ่ือระดมความคิด/ วิเคราะห์และน าเสนอ เรื่อง การค้นหาข้อมูลประเด็นสุขภาพจิต 
2) เรื่อง สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต 
  แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพ่ือระดมความคิด/ วิเคราะห์และน าเสนอ เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง  
3) เรื่อง สื่อสารเชิงบวก (I – Message หรือ ภาษาฉัน) 

  แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพ่ือระดมความคิด/ วิเคราะห์และน าเสนอ เรื่อง การสื่อสารเชิงบวก 
4) เรื่อง ทางเลือกในการปฏิบัติจัดการความเครียดและอารมณ์ 

 บรรยาย เรื่อง สมุดบันทึกแผนพฤติกรรมสุขภาพจิตประจ าวัน 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน  
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  175 คน ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มี
ความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จ านวน 150 คน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 5 คน และวิทยากรและคณะท างาน 4 คน x 5รุ่น รายละเอียดดังนี้ 

1) จังหวัดอุทัยธานี 
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ     จ านวน   30 คน 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน     1 คน 

 - วิทยากรและคณะท างาน       จ านวน     4 คน 
2) จังหวัดชัยนาท 
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ     จ านวน   30 คน 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน     1 คน 

 - วิทยากรและคณะท างาน       จ านวน     4 คน 
3) จังหวัดพิจิตร 
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ     จ านวน   30 คน 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน     1 คน 

 - วิทยากรและคณะท างาน       จ านวน     4 คน 
4) จังหวัดนครสวรรค์ 
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ     จ านวน   30 คน 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน     1 คน 

 - วิทยากรและคณะท างาน       จ านวน     4 คน 
5) จังหวัดก าแพงเพชร 
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ     จ านวน   30 คน 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน     1 คน 

 - วิทยากรและคณะท างาน       จ านวน     4 คน 
 ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือได้ 
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้ในการบริการสุขภาพจิต จนสามารถตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์ได้ดีขึ้น จนสามารถบอกต่อข้อมูลสุขภาพจิต
ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 

ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อค้นพบ 
           1) กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ไม่มีทักษะด้านการใช ้Smart phone และทักษะการสืบค้นอินเตอร์เน็ต  
  2) ผู้เข้าร่วมที่มีภาวะเครียดมากกว่าปกติส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ และบางคนไม่สามารถเขียน
หนังสือได้ ท าให้ใช้เวลามากในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม  
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ศูนย์สุขภาพจติที่  3 | Annual Report 2019 96 
 

9. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม/ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  

การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 

สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 0 -5 ปี 
ตารางท่ี 24 แสดงข้อมลูเด็ก 0-5 ปี ทีไ่ด้รับการคัดกรองพัฒนาการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 -2562 

ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบท่ี 1/ 2562  
จากตารางที่ 24 สถานการณ์พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 5 จังหวัดและภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 

จังหวัดนครสวรรค์ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) และปี 2562 (ไตรมาส 2) พบว่าความครอบคลุมในการ  
คัดกรองพัฒนาการเด็กทุกจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังต่่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ยกเว้นจังหวัดก่าแพงเพชร            
ปี 2561 ท่าได้สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 90.7) และปี 2562 (ไตรมาส 2) ยังท่าได้ดีที่สุด (ร้อยละ 88.48)    

เด็กที่ได้รับการคัดกรองพบสงสัยล่าช้าทุกจังหวัด มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังต่่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย 
ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์ที่ในปี 2561 (ร้อยละ 20.9) ส่าหรับปี 2562 (ไตรมาส 2) จังหวัดก่าแพงเพชร
และนครสวรรค์ท่าได้สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 25.7, 24.9 ตามล่าดับ)  

เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามทุกจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังต่่ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย ยกเว้นจังหวัดก่าแพงเพชรที่ในปี 2561 ท่าได้สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 91.4) และปี 2562 
(ไตรมาส 2) ทุกจังหวัดต่่ากว่าเกณฑ์  

 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
รายการ
ข้อมูล 

นครสวรรค ์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท 
ภาพรวม 

เขต 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ปีได้รับการ     
คัดกรองพัฒนาการ 

(ร้อยละ 90) 

2559 26.3 22.2 18.7 14.8 16.1 21.4 
2560 76.5 76.7 76.6 73.0 72.9 75.7 
2561 85.7 90.7 75.1 78.1 79.8 83.5 
2562 80.67 88.48 76.69 61.71 87.0 79.78 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปีท่ีได้รับการ    
คัดกรองพัฒนาการ 

พบสงสัยลา่ช้า     
(ร้อยละ 20) 

2559 10.3 19.5 11.6 21.9 22.6 15 

2560 15.2 9.5 7.9 11.8 10.6 11.5 

2561 20.9 18.6 8.0 16.1 9.4 16.4 

2562 24.87 25.74 10.81 17.2 17.95 21.04 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการ

สงสัยล่าช้าไดร้ับ    
การติดตาม 
(ร้อยละ 90) 

2559 62.7 63.6 79.1 83.6 62.1 67.5 

2560 76.5 57.2 44.8 49.4 57.1 55.6 

2561 88.8 91.4 70.0 77.6 76.4 86.1 

2562 80.78 78.87 65.24 53.52 70.66 75.19 



 

 ศูนย์สุขภาพจติที่  3 | Annual Report 2019 97 
 

แนวทางแก้ไข ปิด GAP แผนปี 2563 
- ส่ารวจสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีในพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์ทางเลือกและร่างแผนปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน 
- ด่าเนินการตามแผนการด่าเนินงานวิจัยตามระยะเวลาที่ก่าหนด 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเด็กตรวจเครื่องมือ 
 

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต : การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

9.1  โครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ม ี
พัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์การด่าเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือประเมินเพ่ือ

ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562 มีเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าจ่านวน 2,755 คน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จ่านวน 1,346 คน (48.86%) กระตุ้นครบเกณฑ์ 
จ่านวน 345 คน (25.63%) [โดยกลับมาสมวัย จ่านวน 178 คน (56.69%) กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ จ่านวน 
315 คน (23.40%) และอยู่ระหว่างกระตุ้น จ่านวน 686 คน (50.96%)] อยู่ระหว่างการติดตามกระตุ้น 
จ่านวน 697 คน (25.29%) และติดตามมากระตุ้นไม่ได้ จ่านวน 713 คน (25.88%) (Health data 
center : HDC กระทรวงสาธารณสุข 22 มีนาคม 2562) โดยในเด็กกลุ่มที่ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 
ได้รับการกระตุ้นครบเกณฑ์เพียง 345 คน (25.63%) เท่านั้น (ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 

เด็ก 4 กลุ่มช่วงอายุ (9,18,30,42 เดือน) ในเขตสุขภาพที่ 3 ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ(TEDA4I) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 
2561-มีนาคม 2562) พบว่า มีเด็กพัฒนาการล่าช้าจ่านวน 126 คน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จ่านวน 
88 คน (69.84%) กระตุ้นครบเกณฑ์ จ่านวน 15 คน (17.05%) [โดยกลับมาสมวัย จ่านวน 9 คน 
(60.00%) กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ จ่านวน 11 คน (12.50%) และอยู่ระหว่างกระตุ้น จ่านวน 62 คน 
(70.45%)] อยู่ระหว่างการติดตามกระตุ้น จ่านวน 23 คน (18.25%) และติดตามไม่ได้ จ่านวน 16 คน 
(12.69%) (Health data center : HDC กระทรวงสาธารณสุข 22 มีนาคม 2562) และมีเด็กกลุ่มที่ได้รับ
การกระตุ้นด้วย TEDA4I ได้รับการกระตุ้นครบเกณฑ์มีเพียง 15 คน (17.05%) เท่านั้น 

หากสถานการณ์แนวโน้มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ายังเข้าถึงบริการและได้รับการติดตามกระตุ้นอย่าง
ต่อเนื่องน้อย เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสที่จะได้รับการดูแล อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะสติปัญญา
ของเด็กในอนาคต รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง (2560) ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมศักยภาพ
ชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย (COACT) กล่าวถึงการส่ารวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสาธารณสุข
เป็นผู้รับหน้าที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้า เพียงหน่วยงานเดียวนั้นไม่เพียงพอ ทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะท้องถิ่นต้องเข้าใจถึงปัญหา มาร่วมกันแก้ไข ทั้งนี้ มีปัจจัยเสี่ยงที่ท่าให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เช่น พบปัญหาการติดเชื้อมือเท้าปากภายในโรงเรียน หรือครอบครัวดูแลสุขภาพเด็ก    
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ไม่ครบถ้วน 2) การก้าวสู่สังคมดิจิทัล ปัจจุบันพบว่าเด็กใช้มือถือมากเกินไป มีผลกระทบต่อสมองส่วนหน้า ท่า
ให้พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า และมีผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาการด้านสติปัญญา 3) การเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัวที่ปัจจุบันเป็นครอบครัวแหว่งกลาง ผู้สูงอายุรับหน้าที่เลี้ยงเด็กแทนพ่อแม่ ท่าให้ผู้สูงอายุขาด
รายได้เพราะไม่สามารถท่างานประจ่าได้ และมีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหลัง นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็น
ต้น และ 4) ความเหลื่อมล้่าในสังคมไทย ที่ขณะนี้ การจัดการศึกษาระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาเอกชน ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จากผลการด่าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาระบบการติดตาม
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2561) ระหว่างวันที่ 
17-23 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่เป้าหมายในเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดก่าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์  
ชัยนาท และอุทัยธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยจากส่านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล พบปัญหาและ
อุปสรรคในการด่าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยคือ ผู้ปกครองไม่ให้ความส่าคัญในการพาเด็กมากระตุ้น
พัฒนาการ รวมทั้งไม่ยอมรับว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า และมีความยากล่าบากในการเดินทางมารับบริการ 
ระบบการติดตามเด็กที่ไม่เอ้ือต่อการท่างาน ระบบการส่งต่อไม่ชัดเจนและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และ
ระบบการบันทึกข้อมูลผู้บันทึกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะมีผลต่อการติดตามเด็ก ซึ่งเห็นได้ว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการด่าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเพียงข้อค้นพบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยเท่านั้น 

ดังนั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว จึงพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ     
เขตสุขภาพที่ 3 ขึ้นเพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า  
โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น โดยจะศึกษารูปแบบ    
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่
ที่พบปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนครบเกณฑ์น้อย คือ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ดี
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า      
ให้ได้รับการดูแลทุกข้ันตอนจนมีคุณภาพท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทย   
ที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตาม

ไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 3 
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กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและผู้ให้
ข้อมูลหลัก ทั้งหมด 74 คน ได้แก่  

 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน    จ่านวน   40 คน 
 2. กลุ่มตัวแทนจากชุมชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

- อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร   จ่านวน   1 คน 
- นักวิชาการจากศูนย์อนามัย     จ่านวน   1 คน  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในรพช.   จ่านวน   1 คน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในสสอ.   จ่านวน   1 คน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในรพ.สต.   จ่านวน   5 คน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในอบต./เทศบาล  จ่านวน   5 คน 
- ครูศูนย์พัฒนาการเด็ก/ครูอนุบาล     จ่านวน   5 คน 
- ผู้ปกครองของเด็กอายุ 0-5 ปี (ที่ผ่านการอบรมพัฒนาการเด็ก) จ่านวน   5 คน 
- อสม.ที่รับผิดชอบงานแม่และเด็ก (ท่ีผ่านการอบรมพัฒนาการเด็ก) จ่านวน   5 คน 
- วิทยากรและคณะท่างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   จ่านวน   5 คน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และ PRA (Participatory Rural Appraisal) วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 

กิจกรรมที่ 3 : ขับเคลื่อนการด่าเนินงานรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
ในพ้ืนที่ต่าบลบางประมุง อ่าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านท่าซุด อ่าเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภ าพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอโกรกพระ อ่าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
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ผลลัพธท์ี่ได้จากการด าเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมมีความตระหนักถึงความส่าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์

ปัญหาในพ้ืนที่ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งผลที่ได้จะน่าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้ โดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันร่างรูปแบบการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้ในพ้ืนที่ตามขั้นตอนของแผนผัง
การดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด–5 ปี จนเกิดเป็นรูปแบบ CIC @KrokPhra 
Model ขึ้น โดยประยุกต์จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน Cohen และ Uphoff (1980)               
ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดระบบการด่าเนินงานร่วมกัน (C: Collaboration) 2) การ
ผสมผสานการด่าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ( I: Integration) และ 3. การด่าเนินงานต่อเนื่อง
ด้วยระบบติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (C: Continuing with tracking systems)  

ผู้เข้าร่วมรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้ จากการด่าเนินงานในบทบาทหน้าที่ของชุมชน ซึ่งชุมชนเองได้ปรับแก้ไขให้
สมบูรณ์มากขึ้นเพ่ือสามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคนได้ครบทุกข้ันตอน 

ปัจจัยความส าเร็จ/ สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
ชุมชนแลถึงความส่าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและร่วมกันแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่ 

มีขับเคลื่อนการด่าเนินงานด้วยกันทุกภาคส่วน ส่าหรับสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อคือ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม 
โดยเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ได้เข้ารับการคัดกรองและติดตามครบทุกคน 

ภาพกิจกรรม 
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 10. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
 

โครงการ  ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช      
  พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัจจุบันมีทั้งวิกฤติทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ ความรุนแรงในสังคม อุบัติภัย             

ทางธรรมชาติ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยให้เกิดภาวะเครียด 
วิตกกังวล โรคจิต ซึมเศร้า และอาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายในที่สุด โดยในแต่ละกลุ่มวัยมีสถานการณ์ข้อมูลดังนี้ 
เด็กปฐมวัย จากฐานข้อมูลของส านักงานตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข (HDC ณ เดือนกันยายน 2561) 
เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และอุทัยธานี พบว่า เด็กอายุ 9, 18, 30,  
และ 42 ได้รับการคัดกรอง คิดเป็นร้อยละ 84.30 โดยมีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ 83.69 โดยมี
จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า (เข้าสู่ระบบ TEDA4I) คิดเป็นร้อยละ 0.49 ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ      
คิดเป็นร้อยละ 41.04 มีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ 75.00 และยังล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 25.00 ทั้งนี้ 
อยู่ระหว่างการติดตามจ านวน ร้อยละ 17.16 และติดตามไม่ได้ ร้อยละ 42.16 จะเห็นได้ว่า อัตราการเข้าถึง
บริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม และอารมณ์ยังมีน้อย รวมทั้งจ านวนที่รอการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและติดตามไม่ได้มีจ านวนมาก จะส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
วัยเรียน ในปี 2559 กรมสุขภาพจิตได้ส ารวจสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ทั่วประเทศจ านวน 
23,641 คน พบว่า ค่าระดับสติปัญญาภาพรวมระดับประเทศ ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
แต่จะค่อนมาทางต่ ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล ( IQ = 100)  และในเขตสุขภาพที่ ๓ พบว่า ค่าระดับ
สติปัญญาภาพรวมระดับเขต เท่ากับ 98.22 วัยรุ่น ปัญหาแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่
ส าคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไข จากข้อมูลที่ผ่านมาของรายงานยูนิเซฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ. 2552 
พบว่า แม่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ของไทย มีจ านวนสูงถึง 150,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจาก
สถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ผ่านมาโดยในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ปี 2556–2561 มีแนวโน้มลดต่ าลง (30.98, 30.83 และ 24.38 
ตามล าดับ) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ในปี 2556 – 2561 มีแนวโน้มลดต่ าลง แต่ยังคง
สูงเกินเกณฑ์ (17.2, 14.79 และ 14.44 ตามล าดับ) วัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สูงสุด 3 อันดับ คือช่วงอายุ 15-19 ปี, 25-29 ปี และ 20-24 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 14.8, 12.3 และ 11.6 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในช่วงกลุ่มอายุของวัยท างาน (รายงาน 506s     
ไตรมาสที่ 3 2559, กรมสุขภาพจิต) และ ในปี 2558 – 2560 พบอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จที่ร้อยละ 6.18, 
7.63, 8.16 ตามล าดับ (เอกสารสรุปการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2, 2561) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
และมีแนวโน้มสูงขึ้นแบบไม่มีแนวโน้มลดลง วัยผู้สูงอายุ ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 
10,014,706 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสะท้อนการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัย
พึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดของเขตสุขภาพที่ 3 มีจ านวน 
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471,601 คน ซึ่งจ าแนกเป็นผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 83.68 ติดบ้าน ร้อยละ 2.06 และติดเตียง ร้อยละ 0.52 
และโอกาสที่จะอยู่ในภาวะพ่ึงพิงอันเนื่องมาจากทุพพลภาพมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากการส ารวจสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในปี 2554 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้สูงอายุต่ ากว่าคนทั่วไป โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็น             
ผู้ที่มีความเปราะบางทางจิตใจ ความรู้มีคณุค่าในตัวเองลดลง 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ใน
เขตสุขภาพจิตที่ 3               
 2. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน               
ปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพจิตที่ 3  
กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย  
 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตสุขภาพที่ 3 
ประกอบด้วย จงหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

- กลุ่มปฐมวัย เน้นการติดตามกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเสี่ยงและเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง
จนมีพัฒนาการสมวัย 

- กลุ่มวัยเรียน เน้นการเพิ่มระดับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
- กลุ่มวัยรุ่น เน้นการเฝ้าระวังการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้ได้รับการช่วยเหลือ

จนดีขึ้น 
- กลุ่มวัยท างาน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต 
- กลุ่มผู้สูงอายุ เน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขและดุแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอย่าง

ต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง “โรคเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง อยู่โดเดี่ยว” 
- กลุ่มผู้พิการ เน้นการดูแลฟ้ืนฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และ   

ออทิสติก จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
 พ้ืนที่เครือข่ายเกิดการวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ    
มีการพัฒนาระบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพท่ี 3 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/สิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
 การจัดชี้แจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือเป็น
แนวทางให้เครือข่ายด าเนินงานในพื้นที่ที่สอดคล้อง รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ 
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ภาพกิจกรรม 
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 11. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
 
โครงการ สัมมนาประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีประมาณ 2562 
หลักการและเหตุผล 
     สภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั้งทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในสังคม อัตราการเกิดของเด็กลดน้อยลงกว่าอัตราตาย สังคมเริ่มเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง ผู้ปกครองมีเวลา
เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิดน้อยลง ไม่มีเวลาส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการบางด้าน
ล่ า ช้ า  กระทบต่ อ ระดั บสติปัญญาที่ อ าจจะต่ า กว่ า เ กณฑ์  ประกอบกั บปั จจุ บั นสื่ อ เทคโน โลยี                         
มีความเจริญก้าวหน้า เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีการควบคุมการใช้และการรับสื่อต่าง ๆ บางส่วนเป็นสื่อที่มี
การสื่อสารไม่ถูกต้อง เด็กขาดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่พึงประสงค์ 
น ามาซึ่งปัญหาทางเพศในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด นอกจากนี้พบว่าผลของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิด
ภัยทางธรรมชาติ วิกฤตภัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและ          
การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวัน เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป มีผลให้ประชาชน ต้องเผชิญกับภาวะ
เครียด เกิดความวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง บางรายถึงขั้นมีภาวะสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช ข้อมูลด้าน
สุขภาพจิตของแต่ละกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 พบว่า เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
78.22 (จากการคัดกรองเพียงร้อยละ 51.10) และพบว่าเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย 
TEDA4I ร้อยละ 68.34 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562) วัยเรียน : พบค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา
เด็กวัยเรียนจากการส ารวจในปี 2559 จังหวัดนครสวรรค์ ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 98.53 จังหวัดพิจิตร 
ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 99.93 จังหวัดอุทัยธานี ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 96.62 จังหวัดชัยนาท ค่าเฉลี่ย
ระดับสติปัญญา 94.19 และจังหวัดก าแพงเพชร ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 98.88 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ระดับสติปัญญาเด็กไทยที่ 100 วัยรุ่น : พบมีอัตราของการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 28.38 
ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และยังพบอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 
13.02 ซึ่งสูงเกินค่าเป้าหมาย (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) วัยท างาน : สถานการณ์ของ      
ผู้พยายามฆ่าตัวตายประเทศไทย ปี 2561  สูงสุด 3 อันดับ คือช่วงอายุ 30-39  ปี, 40-49 ปี และ 50-59 
ปี คิดเป็นร้อยละจากผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดร้อยละ 18.12 , 16.05 และ 15.16 ตามล าดับ              
ซึ่งอยู่ในช่วงกลุ่มอายุของ วัยท างาน (รายงานการฆ่าตัวตาย 2561, กรมสุขภาพจิต) และ ในปี 2559-2561   
เขตสุขภาพที่ 3 พบอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  8.16 , 7.42, 7.80 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (รายงาน
การฆ่าตัวตาย 2561, กรมสุขภาพจิต) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (6.3 ต่อแสนประชากร) ผู้สูงอายุ: ในเขต
สุขภาพที่ 3 มีผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 99 ติดบ้าน ร้อยละ 1.93 และติดเตียง ร้อยละ 0.57 ซึ่งพบว่า
จังหวัดนครสวรรค์มีผู้สูงอายุติดบ้านมากที่สุดในเขต คือ ร้อยละ 2.31 และพบว่าจังหวัดพิจิตรมีผู้สูงอายุ      
ติดเตียงมากที่สุดในเขต คือ ร้อยละ 0.84 (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 
 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเข็มมุ่งส าคัญเพ่ือสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน         
โดยการผลักดันให้เกิดกฎหมายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตระดับอ าเภอ หรือ พชอ.” ขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนถูกก าหนดให้เป็นหนึ่ง ใน
ประเด็นส าคัญที่ทุกอ าเภอทั่วประเทศต้องด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการประชารัฐที่ทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน เน้นบูรณาการการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผ่านการก าหนดนโยบายส าคัญได้แก่ P&P Excellence ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยมี พชอ. เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่มี
หัวใจส าคัญอยู่ที่การด าเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมไปถึงเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน ประชาชนในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืนเกิดความร่วมมือของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

กรมสุขภาพจิตในฐานะที่เป็นองค์กรน าในด้านสุขภาพจิตของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านการ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัย มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการดูแลจิ ตใจ
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานส าคัญที่บูรณาการ              
การด าเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ าเภอ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลจิตใจซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญอย่างยิ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการพัฒนางานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย            
ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่ง
พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 คือ การเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ด้วยกัน หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่น
เก่าให้เป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพคน เป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่
ไม่อ้วน ไม่เตี้ย เป็นคนอารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดท าประโยชน์
ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม (CPR : Creation, Positive, Response to Society) และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตให้มีมาตรฐานสูง พัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิให้มีมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมทั้งเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตสู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”                        

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้จัดโครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช        
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย  การบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมทั้ง
วิเคราะห์การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ปี 2562 น าสู่การวางแผน
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึงการเสริมสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือขับเคลื่อน
งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตแต่ละกลุ่มวัย การบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอ าเภอ และการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

2. เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ปี 2562   
3. เพ่ือวางแผนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 
4. เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ  

ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของเขตสุขภาพท่ี 3  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. มีสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการด าเนินงานด้านส่งเสริม

สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครบทุกกลุ่มวัย  
2. มีแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและ

แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2563   
3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อการสัมมนาในระดับมากถึงมากที่สุด 

 ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล าปาง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประกวดผลการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต/นวัตกรรมการ

ด าเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช/บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) เขตสุขภาพท่ี ๓ ประจ าปี 2562    
 กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี ๓ ประกวดผลงานด าเนินงาน 
สุขภาพจิตและจิตเวชพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี ๓ ประจ าปี 2562 

   - การบรรยาย  
   - การอภิปราย 
   - การประชุมกลุ่มย่อย 
   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

วิธีการประเมินผล 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการด าเนินงานด้านส่งเสริม

สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย  
2. แผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ

แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รายจังหวัด 
3. ความพึงพอใจโครงการจากผู้เข้าสัมมนาระดับมากถึงมากที่สุด จากการท าแบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต 
ปีงบประมาณ 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  129 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน รวมจ านวน 
129 คน ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด    จ านวน    5  คน 
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ รพช./รพท./รพศ.                      จ านวน  54  คน 
3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ         จ านวน  54  คน 
4. ผู้น าเสนอผลการด าเนินงาน Best Practice งานส่งเสริมสุขภาพจิต     

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดละ 2 คน/5 จังหวัด       จ านวน  10  คน 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต สาขาสุขภาพจิต      จ านวน    1  คน 
6. ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชชุมชนโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน    5  คน 
 วิทยากร/คณะท างาน  จ านวน  21  คน 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 กิจกรรมที่ 1 ผลประกวดการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต/นวัตกรรมการ
ด าเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช/บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) เขตสุขภาพท่ี ๓ ประจ าปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 1. รางวัลพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอระดับดีเด่น เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 

-   เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการหมู่บ้านต้นแบบการเฝ้าระวัง
และป้องกันการฆ่าตัวตาย อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

-   เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาธิสั้นในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

-  ศูนย์พัมนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลห้วยกรด อ าเภสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองด้วยกิจกรรม triple P ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

-  วิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ไทรงาม  จังหวัดพิจิตร สร้างสุข 5 มิติในวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ไทร
งาม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลานดอกไม้ เรื่องระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยใน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

-  นางพรพรรณ อยู่สุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน) เขตสุขภาพท่ี 3 ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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2. รางวัลนวัตกรรมการด าเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2562 

-  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการน าแอปพิเคชั่นอสม.ออนไลน์
มาใช้ในงานสุขภาพจิต 

-  โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เรื่องหมอใจใกล้บ้าน 
-  เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
-  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรม

และจิตสังคมเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวชิรบารมี 
-  โรงพยาบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เรื่องการบูรณาการการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม

โดยทีมสหสาขาโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และ

แนวทางแก้ไขการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย พร้อมทั้ง วาง
แผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และแผนการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รายจังหวัด 
 จังหวัดพิจิตร 

กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 
แม่และเด็กปฐมวัย 

(0-5 ปี)  
- แม่วัยรุ่น 
- พัฒนาการล่าช้า 
- ระบบข้อมูล/การคยี์ข้อมูล 
- ทักษะการตรวจของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
- การเข้าถึงบริการของเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้า 

- ประเมินความเครียดในหญิง
ตั้งครรภ ์
- ประเมินการตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
- พัฒนาแอปพลิเคชั่นพัฒนาการ
เด็ก เรื่อง การตดิตาม/การตรวจ
(ทักษะการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและศพด.)/ระบบ
ข้อมูล/การส่งต่อ  

- การฟื้นฟูทักษะความรู้
เจ้าหน้าท่ี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน 
- ระบบการคีย์ข้อมูล 
- สื่อและอุปกรณ์สนับสนุน 
- การพัฒนาอสม. 4.0 

วัยรุ่น+วัยเรียน -การคัดกรอง 
-การเข้าถึงบริการ 

- การคัดกรองของหน่วยบริการ
สาธารณสุขเชื่อมกับโรงเรียน 
- การส่งต่อ 
- การบ าบัด/กิจกรรม 
- TO BE NUMBER ONE 

 

วัยท างาน - กลุ่ม NCD 
- ความเครียด 
- ปัญหาซึมเศร้า 
- ปัญหาฆ่าตัวตาย 
 

- เฝ้าระวังและคัดกรองในกลุ่มที่
มีปัญหาเครียด/ซมึเศร้า/ฆ่าตัว
ตาย/NCD 
- กิจกรรมสร้างสุข 5 มิต ิ
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กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 
วัยสูงอาย ุ - ปัญหาซึมเศร้า 

- ปัญหาฆ่าตัวตาย 
- ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล 
- Care Giver Burn out 
- การเข้าถึงบริการ 

- กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ใน
กลุ่มผูสู้งอายุตดิบ้าน ติดเตียง 
ติดสังคม  
- กลุ่มผู้ป่วย 
> ด้านสังคม : สร้างสุขภาวะ/
เฝ้าระวัง/ช่วยเหลือ/สวัสดิการ 
> ตัวผู้ป่วย : เข้าถึง/ต่อเนื่อง/
Re-Admit 
> ญาติผู้ป่วย : จัดการ
ความเครยีด/สร้างพลังเชิงบวก/
ทักษะผู้ดูแล 
 

- มีระบบดูแลที่ต่อเนื่อง 
- ผู้สูงอายุติดบา้น/ตดิเตียงมี
กิจกรรมดูแล 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแล 
- สื่อสนับสนุนในชุมชนเพื่อให้
ชุมคนมีความรู ้

 
จังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 
แม่และเด็กปฐมวัย 
(0-5 ปี) 

-ระบบการบริหารจัดการ
ภายในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร การเช่ือมโยง
ระหว่างฝ่ายต่างๆในการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
- หน่วยงานไม่ได้รับการคืน
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- ระบบงานไมเ่อื้ออ านวยใน
การติดตามเด็กเข้ามารับการ
กระตุ้นพัฒนาการ 
- การไม่เข้าใจระบบการ
ติดตามเด็ก/การลงบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
- อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
 

- การขยายเครือข่ายในระดับ 
รพ.สต.ใหส้ามารถใช้เครื่องมือ
กระตุ้นพัฒนาการได้ (TEDA4I) 
- การสร้างเครือข่ายครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ผูป้กครอง ให้
เข้มแข็ง การสรา้งทัศนคติด้าน
เด็กไม่สมวยั 
 

- อุปกรณ์ TEDA4I 
- สื่อการสอนที่ครอบคลุมทุก
พื้นที ่
- ทีมวิทยากร/การนิเทศติดตาม 

วัยเรียน/วัยรุ่น - ระบบบุคลากรนอกเครือข่าย
สาธารณสุข (ครู) มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รบัผิดชอบบ่อย 
ท าให้การด าเนินงาน
ประสานกันติดขดั 
 

- พัฒนาระบบ OHOS+ ใน
โรงเรียนขยายโอกาส 
 

- ทีมวิทยากร 
- งบประมาณ 
- สื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมใช้
งาน 
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วัยท างาน - อัตราก าลังไม่เพียงพอ 

จ านวนคนน้อย ส่งผลให้การ
ท างานไม่ค่อยราบรื่น 
โดยเฉพาะการบันทึกข้อมลู 
คือ ได้ท าในหน้างาน แต่การ
บันทึกข้อมูลไมส่ามารถลงได้
ทันเวลา เนื่องจากภาระหน้า
งานเยอะ ไมม่ีเวลา และไม่มี
คนช่วยบันทึกข้อมูล 

- การสร้างสุขใหเ้ครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
- ขยายพื้นที่การสร้างสุขใน
ชุมชน 

 
 

- ทีมวิทยากร 
- งบประมาณ 
- สื่อการสอนที่ทันสมยั พร้อมใช้
งาน 

ผู้สูงอาย ุ - อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน 

- ขยายพื้นที่ การสร้ างสุขใน
ผู้สูงอาย ุ

- ทีมวิทยากร 
- งบประมาณ 
- สื่อการสอนที่ทันสมยั พร้อมใช้
งาน 

จิตเวช - ผู้รับผดิชอบงานจิตเวชและ
ยาเสพตดิ มีภาระหนา้งานใน
การดูแลกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความ
ผิดปกติทั้งด้านความคิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมเป็น
การบอกถึงความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ท าให้ใช้เวลานานใน
การดูแลให้กจิกรรมการ
พยาบาลในแตล่ะราย บางราย
ท ากิจกรรมครอบครัว บางราย
ท ากิจกรรมกลุ่ม ประกอบกับ
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและกลุม่ใช้
ยาเสพตดิมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
แต่ผู้รับผิดชอบหลักในงาน 
รพช.บางแห่งมี 1-2 คน 
(เทียบปริมาณงาน Work 
Load แต่ก าลังคนน้อย) 
-  จ านวนคนน้อย ส่งผลให้
การท างานไม่ค่อยราบรื่น 
โดยเฉพาะการบันทึกข้อมลู 
คือ ได้ท าในหน้างาน แต่การ
บันทึกข้อมูลไมส่ามารถลงได้
ทันเวลา เนื่องจากภาระหน้า 
 
 

 - ผลักดันให้เกิดโครงสร้างกลุ่ม
งานสุขภาพจิตและจิตเวชใน
โร งพยาบาล  รวมทั้ ง ก รอบ
อัตราก าลังในการปฏิบัติงานใน
ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
-จัดระบบการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยที่
เอื้อต่อการท างานในภาพเขต
สุ ข ภ าพที่  3  แ ละ ในฐ า น ะ
โ ร งพยาบาล ระดั บตติ ยภู มิ 
(โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ราชนครินทร์) 
- การสร้างเครือข่ายนอกระบบ
สาธารณสุขที่ จ ะร่ วมมื อกั น
ด า เนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย/
MOU หน่วยงานรัฐระดับกรม
สุ ข ภ า พ จิ ต ห รื อ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 
- ทีมวิทยากร 
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 งานเยอะ ไมม่ีเวลา และไม่มี

คนช่วยบันทึกข้อมูล 
- ระบบ Refer System 
(โรงพยาบาลจติเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ มี
ขั้นตอนการรับ Admit  เข้าถึง
ยาก ในกรณีผูป้่วยจิตเวชใน
พื้นที่ Acute 
Psychosis/Violence/SMI-V 
โดยมีขั้นตอนหลายประเด็นฯ 
ที่ให้โรงพยาบาลทีส่่งต่อดูแล
ตามขั้นตอนก่อนส่งมา 
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ราชนครินทร์ (ซึ่งความเป็น
จริงเป็นข้อจ ากัดที่จะจัดการได้
ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิต
ก าเริบรุนแรง) 
- สุรา ยาเสพติด มผีลกระทบ
ต่อปญัหาทางจิตเวชที่รุนแรง 
ควรมีมาตรการเข้มงวดในเรื่อง
การควบคุม 
- ปัญหาการดูแลผูป้่วยจิตเวช 
ยังแบ่งบทบาทหน้าท่ี
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องยังไม่
ชัดเจน เช่น ผู้ป่วยไม่มญีาติ 
ผู้ป่วยก้าวร้าว ชุมชนจะยกให้
เป็นบทบาทของสาธารณสุข
อย่างเดียว 

  

 
จังหวัดอุทัยธานี  

กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 
แม่และเด็กปฐมวัย 

(0-5 ปี)  
- ปัญหา DSPM TEDA4I ขาด
การส่งต่อข้อมลู/การคืนข้อมูล 
- การตรวจพัฒนาการพบว่าไม่
เป็นข้อมูลจริง 
- การลงข้อมูล IT ยังไม่เข้าใจ 
 

- บูรณาการงาน Well Child 
ร่วมกับงานจิตเวชเด็ก 
- ขยายพื้นที่ Node ให้มีการ
ตรวจและตดิตามเพื่อการเข้าถึง 

- งบประมาณ / วิทยากรในการ
ให้ความรู้  
- สื่อในการสนับสนุนในเด็ก 
- อุปกรณ์ DSPM ช ารุด 
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กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 
วัยรุ่น+วัยเรียน - การคัดกรองยังไมค่รอบคลุม

ทุกโรงเรียน 
- บุคลากรที่รับการอบรม
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
- ผู้ปกครองยังไม่เห็น
ความส าคญั                    
ไม่มีความรู้เรื่องโรค 
- การเข้าถึงโดยการออกพื้นที่
เชิงลึกยังไม่ครอบคลมุ 
- โรงเรียนไม่ส่งข้อมลูให้
สาธารณสุข 
- ท้องไม่พร้อม ท้องซ้ า 
- ยาเสพติด 
- Bully ในเด็ก 
- ติดเกมส ์

- บูรณาการร่วมกับ พชอ.  
- เชื่อมโยง บรรยาย OHOS 
- พชอ. 
- อ าเภออนามัยเจริญพันธุ ์
- พัฒนาเพจ Facebook                    
การเข้าถึงบริการ 

- สื่อ / แบบคัดกรองที่ตรงกัน  
- งบประมาณสนับสนุน 
- วิทยากรจากเขต 
- งบประมาณ 
- วิทยากร  

วัยท างาน - การฆ่าตัวตาย 
- health literacy ยังน้อย 

- การคัดกรอง เพิ่มการเข้าถึง 
- พชอ. 
- รพ.แม่ข่าย Conference ลูก
ข่าย 
- อสม. ออนไลน์ (Application) 

- สื่อ โสต 
- งบประมาณ 
- วิทยากร 

วัยสูงอาย ุ - กลุ่มสูงอายุ/NCD/เสี่ยงฆ่า
ตัวตาย 
- สมองเสื่อม 

- คัดกรองภาวะสมองเสื่อม                                                   
(AMT / MMSE / MOCA) - สุข 
5 มิติ ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
- จัดอบรมจ านวนเจ้าหน้าที ่อส
ม. รพ.สต. เรื่องการคดักรอง ให้
ความรู้เรื่องสมองเสื่อม 

- สื่อ โสต 
- งบประมาณ 
- วิทยากร 

จังหวัดชัยนาท 
กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

แม่และเด็กปฐมวัย 
(0-5 ปี)  

- การคัดกรอง และการค้นหา
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
- กลุ่มที่มีปัญหาเข้าไม่สามารถ
เข้าถึงบริการ 
- ผู้ปกครอง/ครู ไม่เห็น
ความส าคญั 

- คัดกรองให้ครอบคลมุ 
- เพิ่มการเข้าถึงบริการ ติดตาม
ต่อเนื่อง 
- เน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว 

- ด้านวิชาการ 
- พัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัยรุ่น+วัยเรียน - ขาดการเช่ือมต่อข้อมลูจากคร ู
- ขาดการเช่ือมต่อข้อมลูจาก
ศูนย์สุขภาพจติ 

- ประสาน/ขอข้อมูล/ส่งกลับ
ข้อมูลจากเครือข่าย (ครู,ศูนย์
สุขภาพจิต) 

- คลินิกสัญจรจากศูนย์
สุขภาพจิต 
- ลงพื้นที่เชิงรุกโดยทีม
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- ไม่ได้น าข้อมูลมาวางแผน
แก้ไขปัญหา 
- ปัญหาพฤติกรรมอารมณ ์
- พฤติกรรมเสี่ยง 

- มีระบบตดิตามช่วยเหลือท่ี
ชัดเจนครอบคลุมทุกโรงเรียน 
- ขยาย OHOS ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที ่

สุขภาพจิต 
- งบประมาณจดัท าโครงการ 

วัยท างาน - ฆ่าตัวตาย 
- ยาเสพติด/บุหรี่/สุรา 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- จัดโครงการป้องกันการฆ่าตัว
ตาย 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- เสริมพลังใจผู้สูงอายดุ้วย
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิต ิ

- เข้าร่วมโครงการป้องกันการฆ่า
ตัวตาย ของ อ.วุฒิพงษ์ถายะ
พิงค์ (เข้าร่วม 8 อ าเภอ) 

วัยสูงอาย ุ - ติดบ้าน ติดเตียง 
- ขาดคนดูแล 
- ภาวะซึมเศร้า 

 -วิทยากร 

 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กลุ่มวัย ปัญหา/อุปสรรคปี 2562 สิ่งที่จะท าในปี 2563 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 
แม่และเด็กปฐมวัย 

(0-5 ปี)  
- การเช่ือมโยงระหว่างฝ่าย
ต่างๆในการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 
-การคืนข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-การติดตามเด็กเข้ามารับการ
กระตุ้นพัฒนาการ 
-การไมเ่ข้าใจระบบการตดิตาม
เด็ก/การลงบันทึกข้อมูลใน
ระบบ 
-อัตราก าลังไม่เพียงพอ 

- การขยายเครือข่าย ให้สามารถ
ใช้เครื่องมือTEDA4I 
- การสร้างเครือข่ายครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ผูป้กครอง ให้
เข้มแข็ง การสรา้งทัศนคติด้าน
เด็กไม่สมวยั 
 

- การฟื้นฟูทักษะความรู้
เจ้าหน้าท่ี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน 
- ระบบการคีย์ข้อมูล 
 

วัยรุ่น+วัยเรียน บุคลากรเครือข่าย  
มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
บ่อย ท าให้การด าเนินงาน
ประสานกันติดขดั 

-พัฒนาระบบ OHOS 
 

- ทีมวิทยากร 
- งบประมาณ 
 

วัยท างาน - ภาวะเครยีด  
- ภาวะซึมเศร้า 
- บุหรี่ สุรา ยาเสพตดิ 

- การสร้างสุขใหเ้ครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
- ขยายพื้นที่การสร้างสุขใน
ชุมชน 
- ขยายพื้นที่การด าเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพจติที่พึง
ประสงค ์

- วิทยากร 
- สนุบสนุนสื่อ 
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วัยสูงอาย ุ - การด าเนินกิจกรรมความสุข 

5 มิติในพ้ืนท่ีเป็นเรื่องใหม่  
- บุคลากรไม่เพียง /เปลี่ยนงาน 
- การด าเนินงานสุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม 

- ขยายพื้นที่การด าเนินงาน
กิจกรรมสุข 5 มติ ิ
 

- อุปกรณ์ TEDA4I 
- สื่อการสอนที่ครอบคลุมทุก
พื้นที ่
- ทีมวิทยากร/การนเิทศติดตาม 

 

 กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพึงพอใจโครงการจากผู้เข้าสัมมนาระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.16 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 
 เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental 
health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0             
เป็นคนอารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้ อ่ืน       
และสังคม  (CPR : Creation, Positive, Response to Society) มีระบบบริการสุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน      
และภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพสู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี        
“คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/ โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื้อหาการบรรยายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ และได้แนว

ทางการด าเนินงานในปีถัดไป 
3. สามารถน าแผนบูรณาการงานสุขภาพจิตที่วางแผนร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตและจังหวัดเครือข่าย

ภายในเขตสุขภาพที่ 3 ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานภายใน ปี 2563 ได้ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3 ปีประมาณ 2562 
ระหว่าง วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงละคร จังหวัดล าปาง 

 

   
 

 
 

   
 

  




