
สรุปผลการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจ าปี 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ภายใต้ประเด็น 
“Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” 

2. วันที่จัดกิจกรรมรณรงค์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมหน้าค่ายจิรประวัติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป 

4. รูปแบบการสื่อสาร : กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ภายใต้
ประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” เขตสุขภาพจิตที่ 3 ซึ่งภายในงานได้จัด
กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน 5 ฐาน โดยแต่ละฐานจะมีการให้ความรู้ ตอบค าถาม และแจกสื่อการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ผ่านทาง Social ของ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และได้ท าหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ให้กับ
เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่ง รายละเอียดของการจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เล่นเกมตอบ
ค าถามชิงรางวัลแจกสื่อการเรียนรู้ และจัดเข้าฐาน 5 ฐาน ประกอบด้วย ดังนี้ 
  4.1 ฐานที่ 1 บริการตรวจประเมินทางสุขภาพจิต โดยมีผู้เข้ารับการประเมินจ านวนทั้งหมด  
71 คน โดยมีผลการประเมิน คือ  
   - การประเมินความเครียด (ST5) จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งหมด 55 คน 
พบว่า มีความเครียดเล็กน้อย 38 คน มีความเครียดปานกลาง 12 คน มีเครียดมากที่สุด 4 คน และมีเครียด
มาก 1 คน  
   - การประเมินภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน 2Q+ จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน 
จ านวนทั้งหมด 55 คน พบว่า กลุ่มปกติ 42 คน และกลุ่มเสี่ยง 13 คน ซึ่งประเมิน 9Q ต่อพบว่า มีกลุ่มเสี่ยง 
ฆ่าตัวตาย 2 คน 
   - การประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน จ านวน
ทั้งหมด 2 คน พบว่า มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย 1 คน และมีภาวะซึมเศร้าปานกลาง 1 คน 
   - การประเมินติดเกมในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (GAST) จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน 
จ านวนทั้งหมด 14 คน พบว่า ปกติ 12 คน และคลั่งใคล้ 2 คน 
   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้สุขภาพจิตศึกษาและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต อีกท้ังส่งต่อและติดตามผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 ฐานที่ 2 กิจกรรม “Bully ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น” เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของ การกลั่น
แกล้ง/รังแกในโรงเรียน (Bullying) และการจัดการกับ Cyberbulling 
  4.3 ฐานที่  3 กิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น” เป็นการให้ความรู้ของวิธีการจัดการ
ความเครียด 
  4.4 ฐานที่ 4 กิจกรรม “รู้ไว้ ไม่ Suicide” เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการรับฟังผู้อ่ืน และ 
5 สัญญาณเตือนกับสิ่งที่ควรท าเมื่อเห็นสัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล  
  4.5 ฐานที่ 5 กิจกรรม “เรียนรู้ โรคทางจิตเวช” เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) และโรคซึมเศร้า (Depression) 



5. สื่อเทคโนโลยี : สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ป้าย X-Stan ให้ความรู้ และใบปลิวให้ความรู้ โดย
รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้  

      

     

6. ระยะเวลา : จ านวน 1 วัน 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าถึง/รับรู้ (กรณีผ่านสื่อ social) :  
7.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 183 คน 
7.2 คณะท างาน จ านวน 21 คน 

   7.3 การเผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ภายใต้ประเด็น “Working 
Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ผ่านทางสื่อ Social ของศูนย์สุขภาพจิตที่  3 โดยช่องทาง  
Facebook Fanpage ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีจ านวนผู้เข้าถึงสื่อทั้งหมด 939 คน และช่องทาง TikTok : 
@mentalhealthcenter3 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีจ านวนผู้เข้าถึงสื่อทั้งหมด 1,448 คน 

8. ผลการประเมินความพึงพอใจ : พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.09 มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 และมีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 

 

 

 

 

 



9. ภาพประกอบกิจกรรม :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 9.1 กิจกรรมฐานที่ 1 บริการตรวจประเมินทางสุขภาพจิต 

 

 

 

 



 
 9.1 กิจกรรมฐานที่ 1 บริการตรวจประเมินทางสุขภาพจิต 

 
 

 9.2 กิจกรรมฐานที่ 2 กิจกรรม “Bully ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น” 

 
 
  
 



 9.3 กิจกรรมฐานที่ 3 กิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น” 

 
 

 9.4 กิจกรรมฐานที่ 4 กิจกรรม “รู้ไว้ ไม่ Suicide” 

 
 



 9.5 กิจกรรมฐานที่ 5 กิจกรรม “เรียนรู้ โรคทางจิตเวช” 

 
 

 


