ปี ง บประมาณ ๒๕๖2 ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ ๓ มี ก าร
ดาเนินงานที่สาคัญเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การพัฒนางานของ
ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ ๓ และกรมสุ ข ภาพจิ ต คื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การพัฒนางานสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขและบรรลุตามนโยบายกรมสุขภาพจิต ๔ นโยบาย ดังนี้
1. การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. การพัฒนา
ความเป็ น เลิ ศ ทางบริ การ/ วิ ช าการด้ านสุ ข ภาพจิ ตและจิต เวช
3. การเสริ ม สร้ า งความรอบรู้ แ ละพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจิ ต แก่
ประชาชน 4. การพัฒ นาคุณภาพระบบบริห ารจัด การด้า น
สุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน
ประจาปีเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ๓ ส่วนสาคัญ คือ ข้อมูล
ทั่ว ไปของศูนย์สุ ขภาพจิตที่ ๓ ข้อมูล ทั่ว ไปของเขตสุ ขภาพที่ ๓
และการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓
ศูนย์สุ ขภาพจิต ที่ ๓ หวั งว่า รายงานผลการด าเนิ นงาน
ประจางบประมาณ ๒๕๖2 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรหน่ว ยงานของท่าน สามารถนาไปใช้เป็น
ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นางานด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่
รับ ผิ ด ชอบ สุ ด ท้า ยนี้ ข อขอบคุณ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งในการจัด ท า
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี

(นางสาวสุริ อปมนต์)
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม “MENTAL 3S” ประเด็นยุทธศาสตร์
นโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต
แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 3
1. ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 3
2. ข้อมูลประชากร
3. ข้อมูลระบาดวิทยา และการให้บริการ
3.1 อัตราเกิด อัตราตาย
3.2 สาเหตุการตาย
1) โรคที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญของเขตสุขภาพที่ 3
3.3 ผู้ป่วย
1) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (OPD) 10 อันดับแรก
2) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรก
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ปีงบประมาณ 2562
1. กลุม่ เด็กปฐมวัย
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพื่อดูแลเด็ก
ปฐมวั ย ด้ า นพั ฒ นาการอารมณ์ และพฤติ ก รรม ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
2. กลุ่มวัยเรียน
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
2.1 โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาพฤติ ก รรมและอารมณ์ ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
2.2 โครงการ เยี่ยมเสริมพลังและให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference)
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
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3. กลุ่มวัยรุ่น
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
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
3.1.3 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
ปี 2560-2562
3.1.4 สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี)
เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562
1) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3
2) การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3
3.1.5 แนวทางแก้ไข ปิด GAP แผนปี 2563
3.2 การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
3.2.1 โครงการ รณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
ประจาปี 2561 ประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”
3.2.2 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
3.2.3 โครงการ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข และบุ ค ลากรการศึ ก ษาโดยใช้ โ ปรแกรมเสริ ม พลั ง
ผู้ปกครอง และ ครู เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (School and
Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE BMOD) ปีงบประมาณ 2562
3.2.4 โครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
การป้องกันโรคซึมเศร้ าในวัยรุ่น อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
4. กลุ่มวัยทางาน
สถานการณ์วัยทางาน
สถานการณ์โรคซึมเศร้า
สถานการณ์ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
สถานการณ์การฆ่าตัวตาย
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การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
4.1 โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทางาน
ในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
5. กลุ่มวัยสูงอายุ
สถานการณ์วัยสูงอายุ
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
5.1 โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะทางใจ ผู้สูงวัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุ ข
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงด้วยกระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ
กิจ กรรมที่ 2 ประชุ มเชิงปฏิบั ติการพัฒ นาพื้นที่ต้ นแบบสร้างสุ ข
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ
6. การพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT)
7. การบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ
8. ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
8.1 โครงการ เสริ ม สร้ า งความรอบรู้ แ ละพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจิ ต
ที่พึงประสงค์ของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
9. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม/ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
10. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โครงการ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
11. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โครงการ สัมมนาประเมินผลการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3
ปีประมาณ 2562
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
จานวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จาแนกตามประเภทและเพศ
จานวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จาแนกตามประเภท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2562
ข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพที่ 3
จานวนประชากร และจานวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 3 จาแนกรายจังหวัด ปี 2562
จานวนประชากร จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562
จานวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2557-2561
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
จานวนและรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 3
การคัดกรองวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในโรงเรียนคู่เครือข่าย ปี 2562
จานวนประชากรวัยทางาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที่ 3
ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า(2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
จานวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3
จานวนและอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560–2562
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3
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พัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
วิสั ยทัศ น์
ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 3 เป็ น องค์ ก รหลั ก ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และปู อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
ระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดีมีความสุข
พัน ธกิจ
 ศึก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และปู อ งกั น ปั ญ หา
สุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 พัฒ นาศักยภาพเครื อข่ายในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต
 เฝู าระวังและวางแผนการส่งเสริม ปูองกันและแก้ไขปัญหาสุ ขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ค่า นิยม “MENTAL 3S”
M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
N : Network สัมพันธ์เครือข่าย
T : Teamwork ทางานเป็นทีม
A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
S1 : System การทางานเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ “PDCA”
S2 : Standard มีมาตรฐาน
S3 : Simplify ง่ายต่อการนาไปใช้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต
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นโยบายการดาเนิน งานสุ ขภาพจิ ต ที่ส อดคล้ องกับเจตนารมณ์ อธิ บดีกรมสุขภาพจิต
(นายแพทย์เ กี ยรติ ภูมิ วงศ์ร จิ ต )
ข้ อ 1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ตามพระราชด ารั ส และพระราชด าริ ของสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE
ซึ่งเป็นโครงการที่สาคัญมากและดีอยู่แล้ว
ข้อ 2 พัฒนากระสุนใหม่ (Reloaded) ปรับวิธี การทางานในการบูร ณาการงานสุขภาพจิต
กับงานสุขภาพกายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการดาเนินงานในรูปแบบใหม่ กรมสุขภาพจิตต้องไม่
ทางานคนเดียว Stand Alone ต้องกากับการดาเนินงานด้วยแผนงาน/ โครงการ ที่เชื่อมโยงการดาเนินงาน
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ข้อคิด “Health is life : Mental Health is
happy life” สุขภาพคือชีวิต สุขภาพจิตคือชีวิตที่มีความสุข
ข้อ 3 Reloaded คนใหม่ในสังคม โดยพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 คือ การเรียนรู้จาก
คนรุ่นใหม่ด้วยกัน หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นเก่าให้เป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ
พัฒนาศักยภาพคน คนรุ่นใหม่จะต้องไม่อ้วน เตี้ย อารมณ์ไม่ดี คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทาประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (CPR : Creation, Positive,
Response to Society) คือ “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” รวมทั้งให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
เพื่อให้เกิด Well-being ในระดับบุคคลและสังคม
ข้อ 4 กรมสุขภาพจิตถือเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต มุ่งเน้นให้เกิด
มาตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เร่ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาหน่ ว ยบริ ก ารจิ ต เวชทุ ก แห่ ง ให้ เ ป็ น Smart
Hospital ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สาคัญ คือ ต้องลดความแออัดและลดระยะเวลา
การรอคอยในโรงพยาบาลจิตเวช การกาหนดมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (service plan) ต้อง
ให้หน่วยบริการจิตเวชทุกแห่งมี “การจัดบริการตามมาตรฐานสูงสุด ” โดยให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้งขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็กสามารถจัดบริการ 3S : Supra Specialist Service สาหรับดูแลกลุ่มผู้ปุวยยุ่งยาก
ซับซ้อน สูงสุด (ยซส.) และสถานบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มี “การจัดบริการตาม
มาตรฐาน” คือดูแลกลุ่มผู้ปุวยยุ่งยาก ซับซ้อน (ยซ.) และกลุ่มผุ้ปุวยยุ่งยาก (ย.) ได้ โดยแบ่งตามเกณฑ์การ
ให้บริการ คือ มาตรฐานระดับ A B C ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ตามลาดับ
ข้อ 5 Reloaded คนใหม่ในกรมสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตจะต้องเป็น “คนซื่อสัตย์
มีคุณธรรม มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด สุจริต จริงใจ ควบคุมอารมณ์ได้ รักองค์กร” มุ่งหมายให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้า เป็น บุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ สามารถทา Multitasking ได้ คือ ทางานหลั ก
ในหน้ า ที่ และสามารถช่ ว ยท างานอื่ น นอกเหนื อ หน้ า ที่ ไ ด้ ด้ ว ย และเป็ น ต้ น แบบของการท างานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การทางานที่เน้นให้ “ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้ามีความสุข ” พร้อมกับการมีความรัก
ความสามัคคี เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อช่วยเหลือการทางานและสังคม ตลอดจนมีความปรารถนาดีให้คนอื่น
มีความสุข
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ข้อ 6 ผลักดัน ให้งานสุขภาพจิ ตอยู่ในระดับชาติ ระดับโลก โดยอาศัยความร่ว มมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ในกระทรวง นอกกระทรวง และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกรมสุขภาพจิตต้องคานึงถึงตัวชี้วัดต่างๆ
ที่เ กี่ย วข้ องกั บ งานสุ ข ภาพจิ ต โดยต้ องติด ตาม ก ากั บ ดู แล ตั ว ชี้วั ด ให้ เ กิด ผลงานที่มี ประสิ ท ธิภ าพ เมื่ อ
เทียบเคียงกับนานาชาติ เช่น ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 ต้องมุ่งความสาคัญไปที่การพัฒนาศักยภาพมนุษ ย์
โดยเฉพาะ “เด็ก” ต้องพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยใหม่ให้เด็กคิดเป็น ไม่ใช่ฝึกที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ฝึกที่ครอบครัว ตั้งแต่เด็กเริ่มคิดได้ ไม่ใช่คิดเพ้อฝัน หรือหลงผิ ด นั่นก็คือ ต้องฝึกให้ เด็กมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ (Analytic) คิดสังเคราะห์ (Synthetic) และคิดเป็นระบบ (Systematic) ถึงจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Creation) พัฒนาให้เด็กมีระบบความคิด (Process of thinking) ที่ดีได้
สาหรับกรมสุขภาพจิตก็ต้องคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์แบบ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้ก้าวสู่การเป็น “Mental Health 4.0”
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจาปีงบประมาณ
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รูปภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จาแนกตามประเภทและเพศ
ประเภท
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงฯ
รวม

จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท และเพศ
ชาย
หญิง
รวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
2
11.11
6
33.33
8
44.44
3
11.67
7
38.89
10
55.56
5
22.78
13
73.22
18
100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ตารางที่ 3 แสดงจานวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จาแนกตามประเภท
ประเภท
สายงานหลัก/ สายวิชาชีพ
อานวยการต้น
นักจิตวิทยาคลินิก
นักสังคมสงเคราะห์
นักวิชาการสาธารณสุข

จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท และเพศ
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

ร้อยละ จานวน

รวม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1

5.56

-

-

-

-

-

-

1

5.56

1

5.56

-

-

1

5.56

-

-

2

11.11

-

-

-

-

1

5.56

-

-

1

5.56

4

22.22

-

-

2

11.11

-

-

6

33.33

1

5.56

-

-

-

-

1

5.56

-

-

1

5.56

1

5.56

-

-

2

11.11

-

-

3

33.33

-

-

-

-

1

5.56

-

-

1

5.56

8

44.44

-

-

10

55.56

-

-

18

100

สายสนับสนุน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวม

3

2

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2562
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2562
40

1 : 100,000 บาท

37.79

35
30
25
20
14.41
12.24
11.14

15
10
5
0

7.35
0.11 0.25 0.14

0.5

2.45 1.66

ค่าตอบแทน

ปีงบประมาณ 2560

3.23

ค่าวัสดุ

1.28 1.27 1.38

ค่าใช้สอย

ปีงบประมาณ 2561

3.92

ค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณ 2562

5.77
2.03 2.03 1.7

ค่าเช่ารถยนต์

รวม

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2562
รายการ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
รวม
2560
2561
2562
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 : ค่าเช่ารถยนต์ประจาปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายจานวน 8 เดือน (ก.พ. – ก.ย.62)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 3
1. ข้ อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์
กาแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,995,309 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และตาก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดตาก และกาญจนบุรี

กาแพงเพชร

546,774 คน

พิจิตร

373,074 คน

นครสวรรค์

721,191 คน

อุทัยธานี

309,418 คน

ชัยนาท

244,310 คน

รวม

เขตสุขภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 แผนที่เขตสุขภาพที่ 3

2,194,767 คน

1.1 การปกครอง
เขตการปกครองทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย 54 อาเภอ 420 ตาบล 4,429 หมู่บ้าน 132 เทศบาล
330 องค์การบริหารส่วนตาบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพที่ 3
เขตการปกครอง
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
อบจ.
นครสวรรค์
15
128
1,431
21
121
1
กาแพงเพชร
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 : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จากตารางที่ 5 เขตสุขภาพที่ 3 มีจานวนอาเภอทั้งหมด 54 อาเภอ จานวนตาบลทั้งหมด 420
ตาบล หมู่บ้านรวม 4,429 หมู่บ้าน มีจานวนเทศบาล 132 แห่ง องค์การบริหารตาบล 330 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง
จังหวัด

2. ข้อมูลประชากร
ตารางที่ 6 แสดงจานวนประชากร และจานวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 3 จาแนกรายจังหวัด ปี 2562
จังหวัด
นครสวรรค์
กาแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
ชัยนาท
รวม

ชาย
350,853
272,789
177,909
150,700
115,250
1,067,501

ประชากร
หญิง
370,338
273,985
195,165
158,718
129,060
1,127,266

รวม
721,191
546,774
373,074
309,418
244,310
2,194,767

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จากตารางที่ 6 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจานวน 2,194,767 คน ประชากรชาย
จานวน 1,067,501 คน ประชากรหญิงจานวน 1,127,266 คน
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนประชากร จาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562
ช่วงอายุ (ปี)
0-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
ชาย
54,535
68,747
79,007
74,877
75,402
63,306
61,267
64,762
71,422
76,264
85,147
80,139
66,012
55,835
35,975
25,862
28,942
1,067,501

หญิง
50,506
64,108
74,033
69,482
69,154
62,956
56,484
62,234
72,199
82,087
98,462
92,109
79,987
68,437
44,987
35,060
44,981
1,127,266

รวม
105,041
132,855
153,040
144,359
144,556
126,262
117,751
126,996
143,621
158,351
183,609
172,248
145,999
124,272
80,962
60,922
73,923
2,194,767

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จากตารางที่ 7 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจานวน 2,194,767 คน ประชากรชาย
จานวน 1,067,501 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64 ประชากรหญิงจานวน 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 มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทางานร้อยละ 53.46 รองลงมา
คือ ช่วงวัยสูงอายุร้อยละ 22.15 ช่วงวัยเรียนร้อยละ 13.03 ช่วงวัยรุ่นร้อยละ 6.58 ส่วนช่วงวัยที่จานวน
ค่อนข้างน้อย คือ ช่วงวัยเด็กปฐมวัยร้อยละ 4.78 ตามลาดับ
3. ข้อมูลระบาดวิทยา และการให้บริการ
3.1 อัตราเกิด อัตราตาย
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2557-2561
ปีพ.ศ.

ประชากร

2557
2558
2559
2560
2561

3,012,283
3,010,618
3,000,209
2,995,999
2,988,841

จานวน
26,541
24,576
22,806
22,211
20,481

เกิด
อัตรา: พันปชก.
8.81
8.16
7.60
7.41
6.85

จานวน
22,639
22,904
24,631
22,540
23,082

ตาย
อัตรา: พันปชก.
7.51
7.60
8.20
7.52
7.72

อัตราเพิ่ม
ธรรมชาติ
1.30
0.56
-0.60
-0.11
-0.87

ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2557–2561
10

8
6

8.81
7.51

8.16
7.6

8.2
7.6

7.52
7.41

7.72
6.85

อัตราเกิด

4
2

อัตราตาย
1.3

0
-2

2557

อัตราเพิ่ม

0.56

-0.11
2560

-0.6
2559

2558

-0.87
2561

อัตรา : 1,000 ปชก.

ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ตั้งแต่ปี 2557–2561 อัตราเกิดของประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จาก ปี พ.ศ. 2559–2561 สาหรับอัตราตายเพิ่มขึ้นจากปี 2558-2559 ลดลงในปี 2560 และ
เพิ่มขึ้นในปี 2561 สาหรับอัตราเพิ่มพบว่า ลดลงตั้งแต่ ปี2558 ถึงปี2559 และปี 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และกลับมาลดในปี 2561
3.2 สาเหตุการตาย
1) โรคที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญของเขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ
แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญของเขตสุขภาพที่ 3
เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 2559 - 2561
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด
วัยชรา
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด
สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
หัวใจล้มเหลว
การหายใจล้มเหลว มิได้จาแนกไว้ที่ใด
การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด
โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มิได้จาแนกไว้ที่ใด
อัตรา : 100,000 ปชก.

n/a

2561
2560

n/a
n/a
n/a

2559

n/a
n/a

0

20

40

60

80

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3
จากแผนภูมิที่ 4 โรคที่เป็นสาเหตุการตายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ
2559 - 2561 ทั้ง 3 อันดับแรกได้แก่ โรคปอดบวม รองลงมา คือ เลือดออกในสมอง และการบาดเจ็บ
ภายในกะโหลกศีรษะ ตามลาดับ
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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)
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา
104 เบาหวาน
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอืน่ …
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม

2561
2560
2559

281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
180 ฟันผุ
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
อัตรา : 100,000 ปชก.

0

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

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3
จากแผนภูมิที่ 5 พบโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ตามลาดับคือ โรคความ
ดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา รองลงมา คือ เบาหวาน และเนื้อเยื่อผิดปกติ ตามลาดับ
2) โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 3
แผนภูมิที่ 6 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน (IPD) 10 อันดับแรกของเขตสุขภาพที่ 3
เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561)
169 ปอดบวม
170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ…
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น…
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย…
239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์…
133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
151 หัวใจล้มเหลว
104 เบาหวาน n/a
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิก… n/a
อัตรา : 100,000 ปชก.
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3
จากแผนภูมทิ ี่ 6 พบโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ตามลาดับคือ โรคปอดบวม
รองลงมา คือ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลม
โป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น ตามลาดับ
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางที่ 9 แสดงจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 10 สถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
สถานบริการสาธารณสุข/จังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ (A)
โรงพยาบาลทั่วไป (S)
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1)
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาแพงเพชร พิจิตร
1
0
0
2
3
7
1
189
2
0
7
212

0
1
0
0
0
5
2
89
0
0
0
97

0
1
0
0
0
5
2
72
0
0
1
81

0
1
0
1
1
7
2
75
0
0
2
89

0
1
0
2
0
6
3
109
0
0
4
125

รวม
1
4
0
5
4
30
10
534
2
0
14
604
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ส่วนที่ 3
การดาเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
1. เด็ กปฐมวั ย
จากสถานการณ์การสารวจระดับ IQ เด็กไทย เมื่อปี 2559 พบว่า เด็กไทยในเขตสุขภาพที่ 3 มีระดับ
IQ เท่ากับ 98.22 (แผนภูมิที่ 7) ซึ่งอยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานสากล(IQ = 100) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาเด็กไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ให้มีไอคิวดี โดยได้ให้ความสาคัญในการดูแล
เฝู า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ กตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด มาอย่า งต่ อเนื่ อง และมี ก ารบู รณาการท างานร่ว มกั บ
ศูนย์อนามัย สานักงานปูองกันควบคุมโรค สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องใน เขตสุขภาพที่ 3
จากข้อมูลในปีงบประมาณ 2561 พบว่า เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ายังมีการเข้าถึงระบบบริการน้อย
และมารับบริการไม่ต่อเนื่อง โดยจากการลงตรวจราชการพบประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา คือประเด็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพของเจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข ระบบการส่ ง ต่อและระบบติด ตามของหน่ว ยงานสาธารณสุ ข ที่ยั งไม่
ครอบคลุ ม และความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล รวมถึงความตระหนักของผู้ปกครอง และข้อจากัดในการ
เดินทางมารับบริการของผู้ปกครอง
แผนภูมิที่ 7 : ผลการสารวจระดับ IQ เด็กไทยในเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อปี 2559
โดยภาพรวมทั้งเขตมี IQ เท่ากับ 98.22

ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงจัดโครงการเพื่อปิดช่องว่างจากประเด็นที่ค้นพบเมื่อ
ปีงบประมาณ 2561 โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้า ที่ทั้งในเรื่องทักษะการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย
เครื่องมือTEDA4I การเสริมสร้างวินัยเชิงบวกด้วยหลักของ Preschool Parenting Program (Triple P)
เพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจในการคีย์ ข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูล HDC รวมทั้งลงเยี่ยมเสริมพลั ง
ประเมินผลการดาเนินงาน และCoachingหน้างานให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดาเนินที่ผ่านมา พบว่า การเข้าถึง
บริการของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ65.57 และได้รับการกระตุ้นครบตามเกณฑ์
เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ63.33 (แผนภูมิที่ 8 และแผนภูมิที่ 9) ถึงแม้จะมีการเข้าถึงบริการที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงมี

กลุ่มที่ติดตามไม่ได้ร้อยละ 25.96 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องติดตามมารับบริการให้ได้เช่นกัน เพราะหากเด็กปฐมวัย
ที่พัฒ นาล่ าช้า กลุ่ มนี้ ไ ม่ได้ก ารดูแลและกระตุ้นพั ฒ นาการ อาจส่ งผลต่อการเรีย นรู้ในช่ว งวัย ถัดไป และมี
แนวโน้มที่จะนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยต่อไปได้ นอกจากนี้แล้วยังมีข้อค้นพบในการตรวจราชการใน
ปีงบ 2562 ที่ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับบริการที่ครอบคลุม
และต่อเนื่อง นั่ น คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องทักษะการใช้เครื่องมือ มาตรฐานในการ
กระตุ้นพัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลให้ทันช่วงเวลาที่กาหนด และการดึงข้อมูลในระบบHDC เพื่อใช้
ในการวางแผนติดตามเด็กให้เข้าสู่ระบบบริการ
แผนภูมิที่ 8 : เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I ของปีงบ 2561 และปีงบ 2562
ร้อยละของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9,18, 30 และ 42 ที่มีพัฒนาการล่าช้า
ที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

100
80
60
40

71.74
40.74

64.75
32.53

58.62
48.28

67.06
50.00

64.29

65.57
38.10

14.29

20
0
ชัยนาท

นครสวรรค์

อุทยั ธานี

กาแพงเพชร

ปี 2561

ปี 2562

พิจิตร

เขต 3

แผนภูมิที่ 9 : เปรียบเทียบการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบตามเกณฑ์ ของปีงบ 2561 และปีงบ 2562
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ที่มา : ข้อมูลจาก HDC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้มีแผนที่จะดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน โดยการอบรมบุคลากรทั้งในระดับรพช. รพ.สต. เพื่อฟื้นฟูความรู้ และทักษะการ
ใช้เครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการ และพัฒนาระบบการส่งต่อให้มีความสะดวกและเชื่อมโยงกันมากขึ้น อีกทั้งยัง
เล็งเห็นความสาคัญในการบูรณางานกับหน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแล
พัฒ นาการเด็กปฐมวัย จึ งเป็ น สิ่งท้าทายในปีงบ 2563 ที่ทางศู นย์สุขภาพจิตที่ 3 ต้องผลักดันและเชื่อม
ประสานระบบการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลเด็กร่วมกัน เพื่อให้เด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกคน
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กลุ่มปฐมวัย : การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 พบว่ามี
การเข้ า ถึ ง ระบบบริ ก ารกระตุ้ น พั ฒ นาการเพี ย งร้ อ ยละ ๓๑.๐๖ ซึ่ ง จากข้ อ ค้ น พบในการตรวจราชการ
ในปี 2561 พบปัจจัยที่ทาให้เด็กล่าช้าได้รับการกระตุ้นและเข้าถึงบริการน้อย คือ ระบบบริการสาธารณสุข
ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้น ทาให้ผู้รับบริการยากต่อการเข้าถึงบริ การ และผู้ปกครองยังขาดความตระหนัก และ
มีข้อจากัดในการพาเด็กมารับบริการ อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการขาดความเข้าใจในระบบการรายงาน/ การ
บันทึกข้อมูลในระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ จัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริการ ระบบการส่งต่อในหน่ว ยบริการสาธารณสุขเพื่อให้มีมาตรฐานในการดูแลเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคคลสาธารณสุขในการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และความ
เข้าใจในระบบการรางานและการคีย์ข้อมูล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามเครื่องมือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้เรื่องระบบการประมวลผลข้อมูลใน HDC
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร และจังหวัดกาแพงเพชร จัดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งสิ้น 110 คน
รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ จัดระหว่างวันที่ ๒3 – ๒4 มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ
เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งสิ้น 68 คน
รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท จัดระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งสิ้น 84 คน
เนื้อหาวิชาการทีถ่ ่ายทอด
เนื้อหาที่ถ่ายทอดในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีดังนี้
- บรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า TEDA4I
โดย อาจารย์ปรารถนา พรมวัง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สถาบันราชานุกูล
- แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
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- บรรยาย เรื่อง ระบบการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I
กับโปรแกรมประมวลข้อมูล HDC
- ระดมความคิด วางแผน พัฒนาระบบบริการและการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่ว มอบรมมีความสนใจและตั้งใจอบรมจนจบกระบวนการอบรม และจากการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์หลั งการอบรมผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและมีแนวทางที่จะนาไปปรับใช้ในการดูแลเด็ก
ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอและจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน IT ได้ให้ความสาคัญ
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินาแนวทางไปปรับ
ใช้และแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ สิ่งที่ต้องพัฒนา
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยกภาพ
2. มีการจัดโครงการฟื้นฟูและทบทวนความรู้เรื่องการคีย์ข้อมูลและทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I
3. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและ Coaching หน้างานให้ผู้ปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม
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1.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์
และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
หลักการและเหตุผล
จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความจาเป็นในการประกอบอาชีพทาให้พ่อแม่ต้องทางานนอกบ้าน
และมอบภาระการเลี้ยงดูลูกให้กับปูุ ย่า ตา ยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก และเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลจึงมีบทบาทสาคัญที่จะช่วยในการดูแลเฝูาระวัง ส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับปูุ
ย่า ตา ยาย และพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา โดยจะต้องพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ และจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
และเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นการจะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการ
สมวัย หน่วยงานสาธารณสุขจึงต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทและช่วยกันดูแลเด็กในพื้นที่ตนเอง
จากข้อมูลข้างต้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รั บ การดูแลแบบครอบคลุม ศูนย์สุ ขภาพจิตที่ 3 จึงกาหนดจัด โครงการอบรมพัฒ นา
ศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถ
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดูแลส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ตามหลักของ Preschool Parenting Program (Triple P) นาไปสู่ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหลักของ Preschool
Parenting Program (Triple P)
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตสุขภาพที่ 3 อาเภอละ 2 คน จัดระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน
2562 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อหาวิชาการทีถ่ ่ายทอด
หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
(DSPM Family-mediated Preschool Parenting Program)
- การส่งเสริ มพลั งผู้ป กครองเด็กปฐมวัย พ่อแม่ในดวงใจ “ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม
คาชม การสื่อสารทางบวกและการให้รางวัล”
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จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สร้างวินัยเชิงบวก และความฉลาดทางอารมณ์
สาระสาคัญ เปูาหมายในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คือ ทาให้เด็กเก่ง ดี และมีความสุข ให้เด็ก
เป็น เด็กที่สอนง่าย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในตนเองและนับถือตนเอง (SelfEsteem) การที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา การมีทัศนคติที่ดี การจัดการ
ปั ญ หาพฤติก รรมโดยใช้ก ารสื่ อ สารทางบวก การให้ ร างวั ล การสร้า งแรงจูง ใจ รวมถึ งการสร้ า ง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ก่ อ นการสร้ า งวิ นั ย เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น และส าคั ญ การให้ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองได้ เ รี ย นรู้
ผ่านประสบการณ์เดิมของตนเองจะทาให้เขามีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงดูลูก
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “การลงโทษที่ฝังใจ”
จุดประสงค์ เพื่อชี้ผลเสียของการเลี้ยงลูก และใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรง การปรับพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกต้อง
สาระสาคัญ เปูาหมายในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คือ ทาให้เด็กเก่ง ดี และมีความสุข ให้เด็ก
เป็นเด็กที่สอนง่าย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และนับถือตนเอง (SelfEsteem) การที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกให้มีคุณลักษณะดังกล่าว การมีทัศนคติที่ดี การจัดการ
ปั ญ หาพฤติก รรมโดยใช้ก ารสื่ อ สารทางบวก การให้ ร างวั ล การสร้า งแรงจูง ใจ รวมถึ งการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีก่อนการสร้างวินัยเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญ ในทางตรงกันข้าม หากพ่อแม่ผู้ปกครอง
เลี้ยงดูเด็กสร้างความเครียด บาดแผลทางใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะทาให้เขาเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาได้ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดของตนเองด้วยการ
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เดิมของตนเองจะทาให้เขามีทัศคติที่ดีในการเลี้ยงลูก
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “สร้างสายใย”
จุดประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group Cohesion)
และสามารถพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง
สาระสาคัญ เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น แต่สิ่งสาคัญมากกว่าการเล่น คือ คนที่เล่นกับเขา สภาพ
สังคมปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาในการอยู่กับลูกน้อยลง ดังนั้นเวลาที่อยู่กับลูกจึงควรเป็นเวลา
คุณ ภาพ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความผู ก พั น และสร้ า งความสุ ข ให้ ลู ก ท าให้ เ กิ ด
“สายใย” ของความสั ม พั น ธ์ ที่ มั่ น คง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ลู ก มี พั ฒ นาการที่ เ หมาะสมตามวั ย มี EQ สู ง
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ คนรอบข้ า ง เข้ า อกเข้ า ใจคนอื่ น ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมได้ง่าย มีความมั่นใจในตนเอง ลุกจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “สร้างวินัย”
จุดประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group Cohesion)
และพัฒนาทักษะการสร้างวินัยเชิงบวกสาหรับผู้ปกครอง (Positive Discipline) รวมทั้งแนวทางการ
ลดการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การลงโทษที่รุนแรง หรือการลงโทษทางร่างกาย (Corporal
Punishment)
สาระสาคัญ การเลี้ยงลูกให้มีวินัยเริ่มได้ตั้งแต่ขวบปีแรกผ่านการกิน นอนเป็นเวลา ในก่อนวัย
เรียนเด็กควรได้เรียนรู้การมีวินัยผ่านการเล่น เก็บของเมื่อเล่นเสร็จ รับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว เช่น กิน
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แต่งตัว ขับถ่าย และฝึกให้ทาตามกติกาของบ้าน โรงเรียน การสร้างวินัย เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
จะต้องทาตัว เป็ นแบบอย่ างที่ดี รู้จักหลั กการสื่ อสารกับเด็ก เมื่อลู กมีปัญหาพฤติกรรม การสร้าง
เงื่อนไขทีเ่ ป็นไปได้ มีความอดทน สม่าเสมอและผู้ใหญ่เองก็ต้องไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าเด็กเป็นสิ่งจาเป็น
การสร้างวินัยเชิงบวกจะทาให้เด็กรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ตรงข้ามกับการลงโทษที่รุนแรง ซึ่งจะทาให้
เด็กมีบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- การส่งเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย “สร้างเด็กเก่ง 1 และ 2”
จุดประสงค์ เพื่อกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group Cohesion) และ
พัฒนาทักษะการมองหาข้อดีและชมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเพิ่มทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันของเด็ก โดย
อิงตามคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
สาระสาคัญ การส่งเสริมพัฒนาการและการพัฒนา IQ ของเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อเสร้างเด็ก
เก่ง ดี และมีความสุข และการที่เด็กจะมีคุณลักษณะดังกล่าวมาจะต้องเกิดจากการหล่อหลอมเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ความใกล้ชิด ความรักโดยตรงจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่จะทาให้เขามีความ
มั่น คงในอารมณ์ รู้จั กรัก รู้ จักรับ ผิดชอบชั่ว ดี หน้าที่ของเด็กคือการเล่ น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควร
จัดสรรเวลาให้เด็กได้เล่น หรือทากิจกรรมต่างๆที่ทาร่วมกับลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
ระเบียบวินัย การรู้แพ้รู้ชนะ คุณธรรม ฯลฯ และการเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทาในสิ่งที่หลากหลายได้
ลองผิดลองถูก แก้ปัญหาเอง เด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัย ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ และมีความมุ่งมั่น
กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวและเริ่มตัดใหม่ กล้าให้ ความรักผู้อื่น และมีความพร้อมที่
จะก้าวสู่โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
- Micro Teaching เทคนิคการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการ
และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
มีความจาเป็นต้องฝึกฝนการใช้โปรแกรมและทดลองปฏิบัติการทากิจกรรม กอด ร้อง เล่น เต้น วาด
สร้างสมาธิ เพื่อให้เกิดความชานาญและเข้าใจว่า หัวใจของการใช้โปรแกรมนี้คือ ทาอย่างไรให้พ่อแม่
ผู้ปกครองจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกผ่านกิจกรรมได้ หากผู้ปกครองทาไม่ได้
ผู้ใช้โปรแกรมจะเรียนรู้หลักการเสริมพลังอย่างไร และเมื่อมีการใช้แล้วจะทาให้ผู้ใช้มีทักษะและความ
มั่นใจมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่ วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งมี
สามารถในการค้นหา คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้เหมาะสมตามหลักของ Preschool
Parenting Program (Triple P) และสามารถค้นหาเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการ
สาธารณสุ ขได้ อีก ทั้งครู ส ามารถขยายองค์ความรู้ในการส่ ง เสริม พัฒ นาการตามหลั กของ Preschool
Parenting Program (Triple P) ในพื้นที่ต่อได้
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ สิ่งที่ต้องพัฒนา
1. เครือข่ายให้ความสาคัญและให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม
2. พัฒนาเรื่องการประสานงาน เนื่องจากการประสานบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผ่านหลายขั้นตอน
ทาให้เกิดความล่าและเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการจัดโครงการได้
3. มีการติดตามพื้นที่ต่อว่าได้มีการขยายผลการดาเนินงานอย่างไร
ภาพกิจกรรม
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2. กลุ่ม วัยเรี ยน
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ทว่าจากผลสารวจระดับสติปัญญา
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 และกาแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยที่ 98.88
ซึ่งค่าเฉลี่ ยในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 อีกทั้งจาก
ผลสารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ
64.1 และสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 13 โดยกลุ่มค่าคะแนนที่ต่ากว่าเกณฑ์ นั้น เมื่อแยกวิเคราะห์รายด้าน
พบว่า ด้านดี คือ ร้อยละ 19.7 ด้านเก่ง คือ ร้อยละ 24.2 ด้านสุข คือ ร้อยละ 18.1 ซึ่งพบว่าด้านสุขคือ
ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทาให้เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จักปรับใจและความ
รื่นเริงเบิกบานมีค่าต่าที่สุด จากทั้ง 3 ด้าน จากที่กล่าวมานั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมกันเร่งเสริมสร้างและพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 100 และ
ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เกิดในเด็กวัยเรียน
จากการเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเด็ ก วั ย เรี ย น ท าให้ เ กิ ด การด าเนิ น งาน
อย่างต่อเนื่องของระบบเฝ้ าระวังปัญหาการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร้อยละ
ของเด็กเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคือ จากปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355 คน จากเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 1,037 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.23 ปี 2560 พบเด็ ก เสี่ ย ง 263 คน จากเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง 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 เขตสุขภาพที่ 3 แยกรายโรค

เมื่อพิจารณาในส่วนข้อมูลที่ได้จากระบบ SET พบว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 มีนักเรียน
กลุ่ ม เสี่ ย ง 4 โรคหลั ก จ านวน 14,014 คน แยกรายโรค พบว่ า มี ก ลุ่ ม เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา 941 คน กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ 12,616 คน กลุ่มบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
192 คน และกลุ่มออทิสติก 265 คน
โดยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากทรัพยากรและปัจจัยต่ างๆในเขตสุขภาพพบว่าปัญหาอัตรากาลัง
บุคลากรมีจานวนน้อย เช่น จานวนนักจิตวิทยา จานวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุ่นและปัญหาความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางสาธารณสุขทั่วไป ยังเป็นปัญหาที่สาคัญ
เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ จึงควรคานึงถึงปัจจัยดัง
ข้างต้นและบูรณาการการทางานเข้ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่
เหมาะสมในการดาเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียนต่อไป
โดยในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 ได้ดาเนินงานโครงการเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก วั ย เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ ระดั บ
สติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้
ออทิ ส ติ ก และปั ญ หาพฤติ ก รรม อารมณ์ ใ น
พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี
นครสวรรค์ และกาแพงเพชร ผ่านการดาเนิน
โครงการพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาความ
รูปภาพที่ 4 แสดงพื้นที่ดาเนินงานโครงการวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562
ฉลาดทางสติ ปั ญ ญา ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 และ
โครงการเยี่ยมเสริมพลัง และให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังนี้
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กลุ่มวัยเรียน : การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
2.1 โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
เด็กเป็นทรั พยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แต่ทว่าจากผลสารวจระดับสติปัญญาเฉลี่ ย
เด็ ก ไทยปี 2559 โดยกรมสุ ข ภาพจิ ต พบว่ า เด็ ก ไทยทั้ ง ประเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ สติ ปั ญ ญาที่ 98.23
ซึ่ ง ค่ า เฉลี่ ย ในภาพรวมในเขตสุ ข ภาพที่ 3 คื อ 98.22 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ต่ ากว่ า เกณฑ์ มาตรฐาน 100
อีกทั้งจากผลสารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 64.1 และสูงกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 13 จากที่กล่าวมานั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันเร่งเสริมสร้างและพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า
100 และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เกิดในเด็กวัยเรียน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความสาคัญของสถานการณ์แ ละการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการดาเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียนของทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงดาเนิน โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงการดาเนินงานและวางแผนระบบ
เฝ้ าระวังปั ญหาความฉลาดทางสติปั ญญา ระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานระบบดูแลนักเรียนที่เชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ พร้อมการส่งต่อสู่ระบบ
บริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพสาหรับบุคลากรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเติบโตอย่างประสิทธิภาพของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงการดาเนินงานและวางแผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในนักเรียน
กลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
หน่วยงานการศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย บุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) บุคคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
และบุ คลากรสาธารณสุ ขจากโรงพยาบาลศู นย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป โรงพยาบาลชุม ชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ในจังหวัดชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ และกาแพงเพชร ดังนี้
1. จั ง หวั ด ชั ย นาท วั น ที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซี รี ส อร์ ท อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดชัยนาท
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2. จังหวัดพิจิตร วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
3. จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี บู ร ณาการโครงการร่ ว มกั บ ส านั ก งานสาธ ารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
4. จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล ล์ อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
5. จั ง หวั ด ก าแพงเพชร บู ร ณาการโครงการร่ ว มกั บ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
วันที่ 29 เมษายน 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และวันที่ 30 เมษายน 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
เนื้อหาวิชาการทีถ่ ่ายทอด
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) โดยได้รับการสนับสนุนวิท ยากร
จากสถาบันราชานุกูล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลประจาจังหวัด
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
บุ ค ลากรจากภาคการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ซึ่ ง ด าเนิ น งาน
ทั้ง 5 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,295 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการดาเนินงานโครงการ
พัฒ นาระบบเฝ้ าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่ว ยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ในโรงเรียนและมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นหลังการอบรม
ปัจจัยความสาเร็จ
ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานมาจากการได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากบุ ค ลากร
จากภาคการศึกษา กระทรวงศึก ษาธิการ รวมทั้ งเจ้าหน้ าที่ส าธารณสุ ข ในการประสานงานและเข้าร่ว ม
การดาเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นผลมาจากการทางานร่วมกันเป็นทีมในคณะทางานก่อให้เกิดการดาเนินงาน
ที่ราบรื่นและเกิดการผสาน เชื่อมโยง การดาเนินงานร่วมกันทั้งในเขตสุขภาพที่ 3
สิ่งที่ต้องการพัฒนา
รูป แบบการสอนที่ห ลากหลาย และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงกิ จกรรมอื่นๆ
ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค ลาการทางการศึ ก ษาและบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ได้ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
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

จังหวัดกาแพงเพชร
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2.2 โครงการ เยี่ยมเสริมพลังและให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่สาคัญส่งผลต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทาให้วิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เกิดตามมา
อย่ างไม่ อาจหลี กเลี่ ย งได้ โดยเฉพาะปั ญหาสุ ขภาพจิตในกลุ่ มวัยเรี ยนที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการเรียนรู้
พฤติ ก รรมและอารมณ์ ร วมถึ ง ระดั บ สติ ปั ญ ญา ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากการเ ลี้ ย งดู ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
เช่ น เลี้ ย งโดยใช้ เ ทคโนโลยี เกม ไม่ มี เ วลาหรื อ ปล่ อ ยปละละเลยในการเลี้ ย งดู ส่ ว นของวั ย รุ่ น
เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์
วั ย รุ่ น พบว่ า มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เช่ น ปั ญ หาแม่ วั ย รุ่ น ปั ญ หาการใช้ ส ารเสพติ ด ปั ญ หา
การใช้ความรุ น แรง ปั ญหาติดเกม ปั ญหาเหล่ านั้นจะมีความเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งล้ ว นแล้ ว แต่ได้รับอิทธิพ ล
รู ป แบบพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หามาตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย และวั ย เรี ย น หากนั ก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
อย่างเหมาะสม อาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการปรับตัว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่นๆ เช่น เด็กที่เติบโต
จากแม่ ท้ อ งวั ย รุ่ น อาจมี ปั ญ หาพั ฒ นาการมี ร ะดั บ สติ ปั ญ ญา ปั ญ หาทางอารมณ์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ปัญหาอาชญากรรมจากเด็กกลุ่มเสี่ยงทางพฤติกรรมต่างๆ ตามมา
ศู น ย์ สุ ข ภ าพจิ ต ที่ ๓ จึ ง ได้ จั ด ท าโ ครงการเยี่ ย มเสริ ม พลั ง และให้ ค าปรึ ก ษารายกรณี
(Case Conference) ตามระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึก ษา
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกิดการประชุม
ปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา โดยการเชื่อมโยง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนเกิ ด เป็ น แนวทางในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา
พฤติกรรม-อารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามบริบทในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการของการประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี
(Case Conference)
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
1. รุ่นที่ 1 จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
2. รุ่นที่ 2 จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
3. รุ่นที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
4. รุ่ น ที่ 4 จั ง หวั ด นครสวรรค์ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ ชี ว นั น ท์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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5. รุ่นที่ 5 จังหวัดชัยนาท วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ให้ ค าปรึ ก ษาและค าแนะน าเพื่ อ ให้ เ ด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย งได้ รั บ การดู แ ลแก้ ไ ขปั ญ หาผ่ า นกระบวนการ
ของการประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจากโรงพยาบาลจังหวัด นักจิตวิทยาคลินิกจากโรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โรงพยาบาลประจาจังหวัด นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากร
จากภาคการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ได้ ร่ ว มกั น เสนอแนะแนวทาง
ให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา พบว่า มีกรณีศึกษาที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งสิ้น 38 กรณีศึกษา
ปัจจัยความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานมาจากการได้รับความร่วมมือทั้งจากทุกภาคส่วน ทั้งภาค
การศึกษา สาธารณสุข หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการทางานร่วมกัน ก่อให้เกิด
การดาเนินงานให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3
สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ควรมี ก ารร่ ว มมื อ กั น ของทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการร่ ว มกั น ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย ง
ผ่านกระบวนการของการประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) อย่างต่อเนื่อง
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ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมเสริมพลังและให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รุ่นที่ 1 จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รุ่นที่ 2 จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

รุ่นที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
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ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมเสริมพลังและให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ชีวนันท์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รุ่นที่ 5 จังหวัดชัยนาท วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
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3. กลุ่ม วัย รุ่ น
3.1 วิเคราะห์สถานการณ์เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
3.1.1 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี)
แผนภูมิที่ 12 แสดงจานวนประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด
ปี 2560-2562
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

ร้อยละ 9.10

ปี 2560

ร้อยละ 8.83

ปี 2561

ร้อยละ 8.66

ปี 2562

ช่วงอายุ 0-5 ปี
ช่วงอายุ 6-12 ปี
ช่วงอายุ 13-19 ปี
ช่วงอายุ 15-59 ปี
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
จากแผนภูมิที่ 12 ประชากรวัยรุ่นไทย ในปี 2560 มีจานวน 6,006,014 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10
ของประชากรทั้งหมด (65,931876 คน) ในปี 2561 มีจานวน 5,846,708 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83
ของประชากรทั้งหมด (66,188,503 คน) และในปี 2562 มีจานวน 5,674,495 คน คิดเป็นร้อยละ
8.66 ของประชากรทั้งหมด (65,499,951 คน) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นไทย
มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
3.1.2 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562
แผนภูมิที่ 13 แสดงจานวนประชากรวัยรุ่นไทย (อายุ 13 - 19 ปี) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562
260,000
250,000
240,000
230,000

253,380
245,562

ปี 2560

ปี 2561

240,929

ประชากรวัยรุ่น (13-19 ปี)
เขตสุขภาพที่ 3

ปี 2562

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
จากแผนภูมิที่ 13 ประชากรวัยรุ่นไทย เขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2560 มีจานวน 253,380 คน
(คิดเป็นร้อยละ 4.21) ปี 2561 มีจานวน 245,562 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.20) และปี 2562 มีจานวน
240,929 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.24) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง
ตามลาดับ
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3.1.3 สถานการณ์ประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562
แผนภูมิที่ 14 แสดงจานวนประชากรวัยรุ่นไทย แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562
พิจิตร
กาแพงเพชร
อุทัยธานี
นครสวรรค์
ชัยนาท

ปี 2562
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ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
จากแผนภูมิที่ 14 ประชากรวัยรุ่น จังหวัดชัยนาท ในปี 2560 มีจานวน 25,790 คน (คิดเป็น
ร้ อยละ 10.17) ปี 2561 มีจ านวน 25,095 คน (คิด เป็น ร้อยละ 10.21) และปี 2562 มีจ านวน
24,633 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.22) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดชัยนาท
มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
ประชากรวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2560 มีจานวน 88,053 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.75)
ปี 2561 มีจานวน 85,405 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.77) และปี 2562 มีจานวน 83,877 คน (คิดเป็น
ร้ อยละ 34.81) จากข้อมู ล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้ม ลดลง
ตามลาดับ
ประชากรวัยรุ่น จังหวัดอุทัยธานี ในปี 2560 มีจานวน 28,642 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.30)
ปี 2561 มีจานวน 27,800 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.32) และปี 2562 มีจานวน 27,273 คน (คิดเป็น
ร้ อ ยละ 11.31) จากข้ อ มู ล ปี 2560-2562 พบว่ า ประชากรวั ย รุ่ น จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี แ นวโน้ ม ลดลง
ตามลาดับ
ประชากรวัยรุ่น จังหวัดกาแพงเพชร ในปี 2560 มีจานวน 64,804 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.57)
ปี 2561 มีจานวน 62,950 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.63) และปี 2562 มีจานวน 61,834 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 25.66) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดกาแพงเพชรมีแนวโน้มลดลง
ตามลาดับ
ประชากรวั ย รุ่ น จั งหวัดพิจิ ตร ในปี 2560 มีจานวน 46,091 คน (คิดเป็ นร้อยละ 18.19)
ปี 2561 มีจานวน 44,312 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.04) และปี 2562 มีจานวน 43,312 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 17.97) จากข้อมูล ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรวัยรุ่นจังหวัดพิจิตรมีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
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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
เกณฑ์ไม่เกิน 42

40
30
20
10
0

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ชัยนาท

นครสวรรค์

อุทัยธานี

กาแพงเพชร

พิจิตร

เขตสุขภาพที่ 3

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) ตามลาดับ ดังนี้ 33.46, 28.11, 20.72
ภาพรวมพบว่ามีแนวโน้มลดลง เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดชัยนาท มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ดังนี้
28.6, 27.83, 21.27 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ดังนี้ 35.41, 29.83, 20.79 จังหวัด
อุทัยธานี มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ดังนี้ 34.18 , 30.82 , 23.17 จังหวัดกาแพงเพชร มีแนวโน้มลดลง
ตามลาดับ ดังนี้ 32.05, 26.84, 21.42 และจังหวัดพิจิตร มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ดังนี้ 34.54,
25.02, 17.26
2) การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3
สถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 จากข้อมูลปี 2560-2562
พบว่า มีการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จานวน 538 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88
ปี 2561 จานวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 และปี 2562 จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68
ซึ่งมีแนวโน้มลดลงตามลาดับ เมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัดชัยนาท มีการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จานวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.33 ปี 2561 จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72 และปี 2562 จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
13.53 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงตามลาดับ
จังหวัดนครสวรรค์ มีการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จานวน 181 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.10 ปี 2561 จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67 และปี 2562 จานวน 109 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.21 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
จังหวัดอุทัยธานี มีการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.24 ปี 2561 จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42 และปี 2562 จานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.30 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
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จังหวัดกาแพงเพชร มีการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จานวน 164 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.55 ปี 2561 จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57 และปี 2562 จานวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.58 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
จังหวัดพิจิตร มีการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2560 จานวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.16 ปี 2561 จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และปี 2562 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
7.69 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
แผนภูมิที่ 16 แสดงการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560-2562
เกณฑ์ ร้อยละ 10
( 2560-2561)

เกณฑ์ ร้อยละ 14.5
( 2562)

เขตสุขภาพที่ 3
พิจิตร

ปี 2562

กาแพงเพชร

ปี 2561

อุทัยธานี

ปี 2560

นครสวรรค์
ชัยนาท
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ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ตารางที่ 11 แสดงจานวนและรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 3
ที่พร้อมดาเนินการดูแลช่วยเหลือ ปี 2562
ประเภทโรงเรียน
จังหวัด
อ้าเภอ
รพศ./รพท./รพช.
มัธยม
ขยายโอกาส

อื่นๆ

ชัยนาท

8

8
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ตารางที่ 12 การคัดกรองวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในโรงเรียนคู่เครือข่าย ปี 2562
ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
ประเมิน SDQ
จังหวัด

ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ

ประเมิน EQ

จ้านวน
(คน)

เสี่ยง/
มีปัญหา
(คน)

ร้อยละ

จ้านวน
(คน)

ชัยนาท

3,713

569

15.32

นครสวรรค์

8,026

1,010

อุทัยธานี

4,881

กาแพงเพชร

ต่้ากว่า
เกณฑ์
(คน)

ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น

ร้อยละ

จ้านวน
(คน)

ร้อยละ

จ้านวน
(คน)

ร้อยละ

1,909 110

5.76

569

15.32

565

99.29

15.28

1,049

43

4.09

1,010

12.58

377

7.72

3,707

299

8.06

377

7.72

356

94.42

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

เขตสุขภาพที่ 3

24,460

2,634

10.76

7,086

457

6.44

2,634

10.76

1,009 99.90

2,600 98.70

3.1.5 แนวทางแก้ไข ปิด GAP แผนปี 2563
1) ทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ มเสี่ ยงพฤติกรรม-อารมณ์ -สังคม ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยค้นหาด้วยเครื่องมือสังเกตอาการ 9S ในฐานข้อมูล สพฐ. และคัดกรองด้วยแบบประเมิน SDQ
2) ขยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลัง
ผู้ปกครองและครู เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (Health and Educational Regional Operation: HERO)
3) ส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาความรุ นแรงในเด็ก และเยาวชน ลดความเสี่ ย งต่ อการเป็น ผู้
กลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
4) พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในอาเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3
5) ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นผ่าน ทีมนักจัดการ
สุขภาพ (Teen manager) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และบูรณาการร่วมกับ
ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ในโครงการมาตรฐานอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ มาตรฐานบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 3
6) ขยายพื้นที่สร้างสรรค์ของวัยรุ่นและเยาวชน โดยเฉพาะทางสื่อสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นและ
เยาวชนสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นทาง Social media หรือ application เช่น face book Line
เกม online Instagram Twitter ฯลฯ
7) เพิ่มศักยภาพแกนนา TO BE NUMBER ONE ให้สามารถปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยม ชุมชน หรือเรือนจา ในเขตสุขภาพที่ 3
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3.2 กลุ่มวัยรุ่น : การด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
3.2.1 โครงการ รณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจาปี 2561 ประเด็น “เครียดได้
คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า “โรคติดเกม” (Gaming disorder) เป็นหนึ่งในโรค
ทางจิตเวชเนื่องจากการติดเกม ซึ่งส่วนใหญ่ในรูปแบบ digital หรือ video-gaming ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต การดาเนินชีวิตประจาวัน การศึกษา การงาน อาชีพ ครอบครัว และ สังคมในปัจจุบัน
ทั่วโลกกาลังประสบปัญหาจากอุบัติการณ์การเจ็บป่วยทางจิตจากพฤติกรรมเสพติดที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยล้านคน
สาหรับประเทศไทย การเสี่ยงและการเสพติดเกม ในวัยเรียนและวัยรุ่น มีถึงร้อยละ 15 ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า
18 ปี บริบู รณ์ มีจานวนถึง 2 ล้านคน แต่ในขณะเดียวกันมีงานวิจัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่แสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมที่เหมาะสมในระยะเวลาที่พอดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนา
สมอง ความจา ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการตื่นตัวในด้านจิตใจ เป็นต้น
กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดงานสัปดาห์ สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจาปี 2561 ในประเด็น “เครียดได้
คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี ” โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วน รวมพลังร่วมมือร่วมใจกันคุ้มครอง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการติดเกม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งเข้ากับสถานการณ์สังคมได้ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการติดเกมในวัยเรียน
2. เพื่อจัดกิจกรรมปลุกกระแสสังคม กระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายเห็นความสาคัญและเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการติดเกมในวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ครอบครัว ครู และบุคคลใกล้ชิดเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
กิจกรรมทีด่ ้าเนินการ
1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจาปี 2561 ประเด็น “เครียดได้
คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ดังนี้
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
- ประเมินภาวะติดเกม (GAST) ประเมินซึมเศร้าสาหรับวัยรุ่น (CES-D) และประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ)
- บริการให้คาปรึกษา
- เกมนันทนาการ
2. กรณีจัดประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ : ทาหนังสือประสานผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 3 และนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและนักประชาสัมพันธ์ประจาจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน
นักเรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางในการสร้างวินัย
สร้างความสัมพันธ์ มีเวลาให้กับนักเรียน เป็นตัวอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่นักเรียนได้ และเกิดความเข้าใจ
ในการควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน
ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารทางด้ า นสาธารณสุ ข นายกสมาคมวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและนั ก
ประชาสัมพันธ์ประจาจังหวัด ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2561 และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
ภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 | Annual Report 2019

55

3.2.2 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
หลักการเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์วัยรุ่นพบปัญหาที่สาคัญ คือ ปัญหาด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึง
ด้านจิตใจ โดยเฉพาะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพิ่มสูงขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาติดเกม ปัญหา
ซึมเศร้า ปัญหาแม่วัยรุ่นที่ไม่พร้อม ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาเหล่านั้นจะมีความเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งล้วน
แล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ปฐมวัย และวัยเรียน ข้อมูลจากการดาเนินงาน
โรงเรียนคู่เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุ่น) เขตสุขภาพที่ 3
เมื่อปี 2560 พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ จานวน 1,673 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.57)
พบประเภทปัญหาได้แก่ 1)ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2)เพศ 3)สารเสพติด 4)ความรุนแรง และ 5)อื่นๆ ซึ่งมีข้อค้น
พบว่ า สาเหตุ เกิ ด จากการเลี้ ย งดู ไ ม่เ หมาะสม ฐานะยากจน ครอบครั ว แตกแยก นอกจากนี้ ค รูท ราบถึ ง
พฤติกรรมที่เป็นสั ญญาณแสดงความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ทราบวิธีการคัดกรองและส่งต่อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนมากเด็กไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ถูกยอมรับ เกิดพฤติกรรมรุนแรง แปลกแยกจาก
กลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองไม่ส่งลูกหลานมาโรงเรียนเนื่องจากคิดว่าไม่สามารถเรียนได้แล้ว ทาให้เด็กเสียโอกาส
ทางการศึกษา หรือยกเด็กให้เป็นภาระดูแลของครู โดยที่ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วม หากนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงยัง
ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการปรับตัว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความสาคัญของสถานการณ์และการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม
จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายใน
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารและวางแผนนโยบายการดาเนินงานระบบเฝ้าระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษา ผู้ อานวยการศู นย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์วิ ชาการเขต 3 และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 3
กิจกรรมทีด่ ้าเนินการ
1. บรรยาย เรื่อง “การดาเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตามแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
2. อภิปรายซักถาม การดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน
ผู้บริหารระบบการศึกษาได้รับการสื่อสารนโยบายแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด การสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ย และ
เกิดการแลกเปลี่ยนการดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562
ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ผู้บริหารจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและสถานศึกษา ให้ความสาคั ญในการดาเนินงานพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โปรแกรม SAFE B-MOD ขยายลง
สู่พื้นที่สถานศึกษา ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและช่วยเหลือดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อไป
รูปประกอบ
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3.2.3 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษาโดยใช้
โปรแกรมเสริมพลัง ผู้ปกครอง และ ครู เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (School and Family
Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) ปีงบประมาณ 2562
หลักการเหตุผล
จากการดาเนินการโรงเรียนคู่เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม –
อารมณ์ (วัยรุ่น) เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อปี 2560 ได้มีโรงเรียนคู่เครือข่าย จานวน 55 โรงเรียน และมีโรงเรียน
เข้าปรึ กษาปั ญหารายกรณีจ านวน 35 โรงเรียน จากการคัดกรองนักเรีย น จานวน 46,907 คน พบว่า
นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ จานวน 1,673 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.57) แบ่งเป็นประเภทปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ได้แก่ ตั้งครรภ์วัยรุ่น เพศ สารเสพติด ความรุนแรง และอื่นๆ ซึ่งมีข้อค้นพบว่า สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก นอกจากนี้ครูทราบถึงพฤติกรรม
ที่เป็ น ปั ญหา แต่ ไม่ทราบวิ ธีการคัดกรองที่ ถูกต้อ งและการส่ งต่อ ผู้ ป กครองบางส่ ว นไม่ส่ ง ลู กมาโรงเรีย น
เนื่องจากคิดว่าไม่สามารถเรียนได้แล้ว ทาให้เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา และบางส่วนยกให้เป็นภาระดูแลของ
ครูโดยไม่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งโดยส่วนมากเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ถูกยอมรับก็จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง แปลกแยกจากกลุ่มเพื่อน และเกิดปัญหาสังคมตามมา
ศูน ย์ สุ ขภาพจิ ตที่ ๓ จั งหวั ดนครสวรรค์ จึง ได้จัดโครงการประชุมเชิ งปฏิบัติก ารพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษา โดยใช้โปรแกรมเสริมพลั ง ผู้ปกครองและครู เพื่อการปรับ
พฤติกรรมวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD)
ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุข และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 42 (นครสวรรค์ – อุทัยธานี) ซึ่งเป็นเครือข่ายเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้พัฒนาศักยภาพและเกิดทักษะในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ตลอดจนเกิดความเข้าใจในงานส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ขับเคลื่อนการดาเนินงานวัยรุ่นที่เข้มแข็งตามบริบทในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ให้มีความรู้
ในการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนคู่เครือข่าย
ที่เชื่อมโยงกับการดูแล ในระบบสาธารณสุขใน Psychosocial Clinic ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
3. เพื่อสนับสนุนเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
ครูระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน/ครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูสุขศึกษา ในสังกัด สพม. 42
ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.42) และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงพยาบาล
ศูนย์/ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมทีด่ ้าเนินการ
1. บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น แนวทางการดาเนินงาน การรักษา การส่งเสริม
ป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์/เพศ/การเรียน
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2. บรรยายแบบมีส่วนร่วม และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โปรแกรมเสริมพลังครู/ผู้ดูแลวัยรุ่น เพื่อการปรับ
พฤติกรรมวัยรุ่น หัวข้อเรื่อง ครูในดวงใจ การลงโทษที่ฝังใจ รางวัลแด่ครูคนใหม่ การควบคุมจิตใจ สื่อสารข่าว
ร้าย และลูกศิษย์ที่ห่วงใย
3. อภิปรายซักถาม การเฝ้าระวังและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น
4. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรการศึกษาโดย
ใช้ โ ปรแกรมเสริ ม พลั ง ผู้ ป กครอง และครู เพื่ อ การปรั บ พฤติ ก รรมวั ย รุ่ น (School and Family
Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) ปีงบประมาณ 2562
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น มีความรู้และเข้าใจแนวทางในการการดาเนินงานระบบเฝ้า
ระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง รู้แนวทางระบบเฝ้าระวังและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาตามบริบทในพื้นที่ ตลอดจนเกิดความเข้าใจในงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต
วัย รุ่ น ซึ่ง จะเอื้อ ให้ เกิ ดระบบเครื อ ข่า ยการดาเนิน งานที่ เข้ม แข็ ง ทาให้ เกิด กระบวนการดูแ ลนั กเรีย นที่ มี
พฤติกรรม – อารมณ์ ในโรงเรียนคู่เครือข่ายที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่และเข้มแข็ง
ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งที่ต้องการพัฒนา
1) ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 42 ให้ ความส าคัญ และสนั บสนุ น
งบประมาณการดาเนินงานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข
โดยใช้โปรแกรม SAFE B-MOD
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาโปรแกรม SAFE B-MOD ไปขยายต่อในพื้นที่ และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี
ภาพกิจกรรม
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3.2.4

โครงการ วิจัย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ว นร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

หลักการเหตุผล
ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคที่มักเริ่มต้นในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น และสามารถส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถใน
การเรียน การทางาน และการเข้าสังคม หรือนาไปสู่การฆ่าตัวตาย 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 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น ยังเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการน้อย ในขณะ
ที่สถานการณ์ด้านพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า เช่น ปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่
การมีเพศสัมพันธ์ การทาร้ายตัวเอง การใช้ความรุนแรง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวข้างต้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของสถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าว และมีแนวคิดในการเลือกพื้นที่นาร่องเพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
มากที่สุดและสามารถนาไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นได้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
กิจกรรที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานและพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ /
สานักงานสาธารณสุขอาเภอชุมแสง/โรงพยาบาลชุมแสง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอชุมแสง
ครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมในอาเภอชุมแสง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมในอาเภอ
ชุมแสง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในอาเภอชุมแสง
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กิจกรรมทีด่ ้าเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้ อมในการดาเนินงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
- ชี้แจงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่น อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
- ทบทวนและปรับพื้นฐานเบื้องต้นในการดาเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- วางแผนการในการดาเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกัน
โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานและพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
- ชี้แจงโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่น อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
- บรรยาย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น
- ทบทวนและวางแผนพัฒ นารู ปแบบการป้ องกันโรคซึม เศร้าในวัยรุ่ น อาเภอชุม แสง จังหวั ด
นครสวรรค์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดาเนินงานวิจัย มีความรู้และเข้าใจในการดาเนินงานวิจัย วิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มากยิ่งขึ้น สามารถนาไปวางแผนการดาเนินงาน
และขับเคลื่อนการดาเนินงานในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ร่วมกับพื้นที่ศึกษา และได้แนวทางการดาเนินงานในการจัดทากิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น
ในพื้นที่ศึกษาต่อไป
ปัจจัยความส้าเร็จ/ สิ่งที่ต้องการพัฒนา
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานทางด้านการศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเห็น
ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเป็นอย่างดี
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
และพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมแสง อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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4. กลุ่ม วัย ทางาน
สถานการณ์วัยทางาน
ข้อมูลกาลังแรงงานจากผลสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 2
ปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทางานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 56.54 ล้านคน
จาแนกเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 38.42 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่ที่มีงานทา 37.78 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากรทั้งหมด 2,194,767 คน ประชากรวัยทางาน
อายุ 15 – 59 ปี รวม 1,317,753 คน คิดเป็นร้อยละ 60.04 ของประชากรทุกกลุ่มวัย (ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3, 2562)
ในสถานการณ์ปั ญหาสุ ขภาพวัย ท างาน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัง อุ บัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบครัว การติดสุรา/ยาเสพติด ความเครียด ซึมเศร้า จนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย จากสถิติ การเจ็บป่วย
ด้ว ยโรคเรื้อรั ง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจาก
พฤติกรรมและวิถีการดาเนิน ชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ และผู้ที่ป่ว ยแล้ ว หากดูแลสุขภาพไม่ดี จะนาไปสู่
การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะไตวาย
เรื้อรัง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2559-2561 พบว่าอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน เท่ากับ
18.73, 19.24 และ 17.64 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบอัตราตายด้ว ยโรคความดันโลหิ ตสู ง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เท่ากับ 16.54, 17.67 และ 18.44 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ พบอัตราตายด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 65.42, 58.42 และ 58.31 ตามลาดับ และพบอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาด
เลือด เท่ากับ 37.73, 33.37 และ 31.00 ตามลาดับ (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2561) ซึ่งความ
เจ็บป่วยทางกายเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ เช่น มีความวิตกกังวล เกิดความเครียด หรือมีภาวะซึมเศร้า
จากโรคที่ป่วยเรื้อรังได้
สถานการณ์การฆ่าตัวตายของคนไทย พบว่าฆ่าตัวตายปีละ 3,900 รายเฉลี่ยทุกชั่วโมง ซึ่งการฆ่าตัว
ตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก ร้อยละ 1.4 จานวนกว่า 800,000 คนต่อปี หรือ 11.69 ต่อประชากร
แสนคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2563 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตาย
สาเร็จ 20 เท่าตัว ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จปี 2557 - 2561 เท่ากับ 6.07, 6.47, 6.35,
6.03 และ 6.32 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ ซึ่งพบการฆ่าตัวตายสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 ในเขตสุขภาพที่ 3
พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ เท่ากับ 6.94, 7.31, 8.16, 7.42 และ 7.80 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
โดยปี 2561 พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด จังหวัด นครสวรรค์ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
กาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดพิจิตร มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ 9.31, 9.11, 7.84, 7.60 และ
4.07 ต่อประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2561) นอกจากความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกายแล้วยัง
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยทางานอีกด้วย ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นตัวสะท้อนที่ทาให้เห็นถึงการ
มีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยทางาน
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ส่ ว นสถานการณ์ อุบั ติเหตุ จากการจัด เก็ บสถิ ติโ รคฉุ กเฉิ นที่ เกิด ขึ้น กับคนไทย โดยเฉพาะในช่ว ง
วัยทางาน อายุ 18 - 60 ปี ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 พบว่ามีการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่าน
สายด่วน 1669 ในเรื่องอุบัติเหตุมากที่สุ ด รองลงมาคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของ
โรคหัวใจ ส่วนสาเหตุที่คนวัยทางานเป็นโรคหัวใจมากขึ้น เนื่องจากมีความเครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน และใช้
เวลาอยู่กับการทางานค่อนข้างมาก และความเครียดยังกระตุ้นให้หัวใจทางานหนักขึ้น หัวใจบีบตัวและเต้นเร็ว
ขึ้น หรืออาจส่งผลให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ ทาให้เลือดมีความหนืดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูงและ
เกิดอุดตันหลอดเลือดได้ง่าย อีกทั้งอาจะทาให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หรือที่เรียกหัวใจวายได้ด้วย
ตารางที่ 13 แสดงจานวนประชากรวัยทางาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที่ 3
จานวน/ คน
ลาดับ
จังหวัด
ชาย
หญิง
1
นครสวรรค์
212,253
215,059
2
พิจิตร
103,641
110,948
3
ชัยนาท
67,452
73,150
4
กาแพงเพชร
171,976
166,786
5
อุทัยธานี
97,270
99,218
เขตสุขภาพที่ 3
652,592
665,161

รวม
427,312
214,589
140,602
338,762
196,488
1,317,753

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สถานการณ์โรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้า เป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก โดยมี
ความชุกอยู่ที่ร้อยละ 2-10 ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย สาหรับประเทศไทย 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%
ตารางที่ 14 แสดงผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า(2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
คัดกรองความโรคซึมเศร้า 2Q
ประชากร
จานวน
อัตรา
จังหวัด ที่เป็นโรคเรื้อรัง ที่คัดกรอง
อายุ 15-19 ปี
อายุ 20 - 59 ปี
(ร้อยละ)
(คน)
(คน)
ปกติ 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
กาแพงเพชร 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) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
จังหวัด
ชัยนาท
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
พิจิตร
เขตสุขภาพที่ 3

จานวนผู้ป่วย (คน)
เป้าหมาย
6,631
20,138
6,236
13,563
10,369
56,937

ผลงาน
5,213
19,997
7,302
13,296
7,463
53,271

ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
(≥ ร้อยละ 55)
78.62
99.3
117.09
98.03
71.97
93.56

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จากตารางที่ ๑5 ข้อมูลร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3
พบว่ ามีการเข้าถึงบริการผู้ ป่ว ยโรคซึมเศร้า เท่ากับ ร้อยละ 93.56 จังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ามากที่สุด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี รองลงมาจังหวัดกาแพงเพชร เท่ากับ ร้อยละ 117.09, 98.03
มีค่าเป้าหมายไม่ต่ากว่าค่าที่กาหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55)
ตารางที่ 16 แสดงร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3
จานวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย จานวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ผลงาน
จังหวัด
ไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า
ที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่
(≥ ร้อยละ 90)
ภายใน 1 ปี (คน)
เสียชีวิต (คน)
ชัยนาท
130
134
97.01
นครสวรรค์
305
326
93.56
อุทัยธานี
119
123
96.75
กาแพงเพชร
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 ข้อมูลร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ปี 2562
เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 94.09
จังหวัดทีม่ ีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าภายใน 1 ปี มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท รองลงมา
จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับร้อยละ 97.01, 96.75 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ากว่าค่าที่กาหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
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ตารางที่ 17 แสดงจานวนและอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ประชาการกลางปี จานวนผู้ฆ่าตัวตายเร็จ
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
จังหวัด
(ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร)
(คน)
(คน)
ชัยนาท
328,648
20
6.09
นครสวรรค์
1,062,699
86
8.09
อุทัยธานี
329,205
12
3.65
กาแพงเพชร
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 ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ปี งบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า
มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเท่ากับ 6.68 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ สูงเกินค่า
เป้าหมายที่กาหนด (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน)
เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า จังหวัด นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จสูงที่สุด
รองลงมาจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเท่ากับ 8.09, 7.43 ต่อประชากรแสนคน
แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละความสุขคนไทยเท่ากับและ/หรือสูงกว่าคนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
92
89.52 89.74 89.03

90

ร้อยละ

88
86

87.5
85.85

89.71
88.49
87.09

86.84

86.62 86.56

85.51
83.61

84

82.69

82
80
78
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 กทม. รวม

เขตสุขภาพ

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2562
จากแผนภูมิที่ 17 ข้อมูลการประเมินความสุขคนไทย กลุ่มวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ
ที่เข้าร่ว มโปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562 จานวน 13
เขตสุขภาพที่ ภาพรวมประเทศไทยพบว่า มีความสุขร้อยละ 87.09 และเขตสุขภาพที่ 3 มีความสุข ร้อยละ
86.62 (เกณฑ์  ร้อยละ 80)
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แผนภูมิที่ 18 แสดงร้อยละการประเมินความเครียด(ST-5) กลุ่มวัยทางาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
100%
90%
80%

1.59
3.97
19.84

1.96
1.96

33.99

1.82
3.03

0.80
1.60

1.66
4.17

1.60
2.90

29.60

26.67

29.90

36.36

เครียดมากที่สุด

70%
60%

เครียดมาก

50%
40%

74.60
62.09

30%

58.79

68.00

เครียดปานกลาง
67.50

65.60

เครียดน้อย

20%
10%
0%

กำแพงเพชร

ชัยนำท

นครสวรรค์

พิจิตร

อุทัยธำนี

เขตสุขภำพที่ 3

ที่มา : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2562
จากแผนภูมิที่ 18 ข้อมูลการประเมินความเครียดด้วย ST 5 กลุ่มวัยทางานในชุมชนและสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562
จานวน 16 อาเภอ 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 กลุ่มวัยทางาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
100

83.40

80

75.16

78.79

83.20

82.50

80.26

60
ซึมเศร้ำ

40
20
0

16.67

กำแพงเพชร

24.84

ชัยนำท

21.21

นครสวรรค์

16.80

พิจิตร

17.50

อุทัยธำนี

19.74

ไม่ซึมเศร้ำ

เขตสุขภำพที่ 3

ที่มา : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2562
จากแผนภูมิที่ 19 ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q) กลุ่มวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ
ที่เข้าร่ว มโปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562 จานวน 16
อาเภอ และ สถานประกอบการ 1 แห่ง ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 19.74
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กลุ่มวัยทางาน : การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
4.1 โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
หลักการและเหตุผล
ปั ญหาด้ านสุ ขภาพจิ ตเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่ มี ความส าคั ญที่ องค์ การอนามั ยโลกให้ ความส าคั ญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับคนวัยทางาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันต้องรับภาระในการรับผิดชอบดูแลตนเองและครอบครัว
รวมถึงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมทาให้เกิดความเครียด มีปัญหาครอบครัว
สั มพั นธภาพเปราะบาง เกิดความขัดแย้ งได้ง่ าย ส่ งผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพในการทางานและการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน โดยปัญหาสุขภาพจิตวัยทางานในทั่วโลกที่พบบ่ อย คือ โรคซึมเศร้า ประมาณ 300 ล้านคน และ
ภาวะเครียด โรควิตกกังวล ประมาณ 260 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์ว่ามีกว่า 8 แสนคน
ที่ ตายจากการฆ่ าตั วตายในแต่ ละปี จากข้ อมู ลส านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า
สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของประเทศไทย ในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้ที่ทาร้ายตนเองจนเสียชีวิต 3,934
คน อัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 6.03 ต่อแสนประชากร ช่วงอายุที่มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรสูงที่สุดคือ
40-49 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า สาหรับปัจจัยและสาเหตุของ
การทาร้ายตนเองในวัยทางาน อันดับหนึ่งได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รองลงมาคือ น้อยใจคนใกล้ชิดดุ
ด่า ความรักความหึงหวง ซึมเศร้า โรคทางจิต ปัญหาเศรษฐกิจ และดื่มสุราเพิ่มขึ้น
จากบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตผ่านสายด่วน 1323 สถิติผู้ขอรับบริการปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจิตของวัยทางาน พบว่า ปัญหาทางจิตเวชเป็นปัญหาสาคัญลาดับแรกที่วัยทางานเข้ามารับบริการ
ปรึกษามากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย โรคเรื้อรัง
มีหนี้ สิ น ปั ญหาความรั ก ปั ญหาครอบครั ว และซึมเศร้า ตามล าดั บ ซึ่ งสอดคล้ องกั บการส ารวจสุ ขภาพจิ ต
(ความสุข) คนไทยโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ แยกตามองค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก
ที่ดีและด้านการมีความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาพจิตใจและสมรรถภาพจิตใจ ด้านคุณภาพของจิตใจ
และปัจจัยสนับสนุน จากผลสารวจความสุขคนไทย พ.ศ. 2558 พบว่าองค์ประกอบที่อ่อนแอที่สุดคือ สมรรถภาพ
ของจิตใจ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ดังนั้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
จึงจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสุขทั้งในสถานประกอบการและชุมชน
โดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนา
ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ส่งเสริมให้คนวัยทางานสามารถดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนาไปสู่คนวัยทางานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุก ไม่เครียด”
คือคนวัยทางานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ตลอดจนชุมชนมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีความสุข เกิดความ
ตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตต่อไป
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คนวัยทางาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
ครอบครัวและคนรอบข้างได้
2) เพื่อเสริมสร้างความสุขคนวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัย
ทางาน และค้นหาคนวัยทางานกลุ่มเสี่ยงเพื่อได้รับการดูแลช่วยเหลื ออย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนวัยทางานอายุ 15-59 ปี ในชุมชน
ประชาชนวัยทางานอายุ 15-59 ปี ในสถานประกอบการ
ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
วันที่ 25 มีนาคม 2562
วันที่ 26 มีนาคม 2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562
วันที่ 17 เมษายน 2562
วันที่ 18 เมษายน 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

จานวน 720
จานวน 23 คน

ณ เทศบาลตาบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอลานสัก จ.อุทัยธานี
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่ารี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสามง่าม จ.พิจิตร
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ณ โรงพยาบาลชุมแสง จ.นครสวรรค์
ณ อาคารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอาเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง จ.กาแพงเพชร
ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กาแพงเพชร
ณ โรงพยาบาลบึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ณ โรงพยาบาลมโนรมย์ จ.ชัยนาท
ณ บริษัทโนเบล เอ็นซี จากัด อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

เนื้อหาการดาเนินโครงการ
1) หลักสูตรโปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชน
- คัดกรองและประเมิน ได้แก่ ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
แบบประเมินความเครียด (ST5) และ แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ
- บรรยายเรื่อง “การค้นหาปัจจัยที่ทาให้คนวัยทางานมีความเครียด”
- บรรยายเรื่อง “การค้นหาจุดดีของตนเอง”
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- บรรยายเรื่อง “ค้นหาจุดดีของผู้อื่น”
- บรรยายเรื่อง “เพิ่ม 3 อ. ขจัดสุรา สารเสพติด บุหรี่”
- บรรยายเรื่อง “ครอบครัวอบอุ่น”
- บรรยายเรื่อง “การมีสมดุลชีวิตด้วยหลัก 8-8-8”
- บรรยายเรื่อง “การเป็นจิตอาสาและทาประโยชน์ให้ผู้อื่น”
- บรรยายเรื่อง “การมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ”
- บรรยายเรื่อง “ความพึ่งพอใจในสิ่งที่ม”ี
- ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
- สรุปและประเมินผลการอบรม
2) หลักสูตรโปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในสถานประกอบการ
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- คัดกรองและประเมิน ได้แก่ ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
แบบประเมินความเครียด (ST5) และ แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ
- กิจกรรม “ค้นหาปัจจัยที่ทาให้คนวัยทางานมีความเครียด และปัจจัยที่ทาให้คนวัยทางานมีความสุข”
กิจกรรม โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในสถานประกอบการ
- Module 1 ฝึกมองโลกในแง่ดี
- Module 2 ปรับเปลี่ยนความคิด
- Module 3 ความเข้มแข็งทางจิตใจ
- Module 4 การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่องค์กรสร้างสุข
- Module 5 หลักพักใจในการดาเนินชีวิต
- Module 6 ความพึงพอใจในสิ่งที่มี
- ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
- สรุปและประเมินผลการอบรม
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
ประชาชนวัย ทางานที่เข้ารั บ การอบรมมีความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุ ขภาพจิตที่เกิดขึ้น
สามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ สามารถช่วยเหลือให้กาลังใจ เติมเต็มความสุข
ทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัวให้มีความสุขได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่
ตนเองและ/ หรือคนในครอบครัว จะไม่ตื่นตระหนก มีสติ มีความตะหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
ที่เกิดขึ้น สามารถรับรู้ประเมินตนเองว่าควรจะไปขอรับการปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องจาก
แหล่งช่วยเหลือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ สิ่งที่ต้องการพัฒนา
1) ผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ให้ความสาคัญและสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนวัยทางานเพื่อให้ประชาชนวัยทางานมีความสุข โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขคนวัยทางานในชุมชนและสถาน
ประกอบการ
2) มี ก ารบู ร ณาการงานสุ ข ภาพจิ ต ภายใต้ ร ะบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ ร่ ว มกั บ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และมีการวางแผนการดาเนินงานระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้
ระบบสุขภาพอาเภอ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
3) หน่ ว ยงานสาธารสุ ข ในพื้ น ที่ ทั้ ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ
ภาพกิจกรรม

25-27 มีนาคม 2562
อาเภอบ้านไร่ อาเภอลานสัก
และอาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
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17-19 เมษายน 2562
อาเภอสามง่าม อาเภอบึงนาราง
และอาเภอบางมูลนาก 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
อาเภอเมือง อาเภอคลองขลุง
และอาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร

1 เมษายน และ 22-24 พฤษภาคม 2562
อ.สรรคบุรี อ.วัดสิงห์ อ.มโยรมย์ และอ.สรรพยา จ.ชัยนาท
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5. กลุ่ม วัย สูง อายุ
สถานการณ์วัยสูงอายุ
ประเทศไทยมีประชากร 66.๑ ล้านคนใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในจานวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
๑๐.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 1๖ ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2๕๔๘
คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๑๐ ประชากรสูงอายุกาลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ
สูงกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ ๐.๕ เท่านั้น ตามการคาดประมาณ
ประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๔ และจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๘ ในปี ๒๕๗๔
จานวนประชากรของประเทศไทยทุกช่วงวัย เพศชาย มีจานวน 22,155,159 คน เพศหญิง จานวน
23,344,303 คน รวมทั้งสิ้น 45,499,462 คน โดยในช่วงกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย จานวน
3,739,135 คน เพศหญิง จานวน 4,718,791 รวมทั้งสิ้น 8,457,926 คน ทั้งนี้ ในเขตสุขภาพที่ 3
มีจานวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพศชาย จานวน 212,835 คน เพศหญิง จานวน 273,845
คน รวมทั้งสิ้น จานวน 486,680 คน (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562)
ตารางที่ 18 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560–2562 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ผู้สูงอายุ เขต 3
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ร้อยละ
19.37
21.27
22.14
จานวนผู้สูงอายุ
425,361
471,232
486,680
จานวนประชากรทั้งหมด
2,196,196
2,215,225
2,198,408
ที่มา : ข้อมูลประชากร HDC วันที่ 10 ตุลาคม 2562
จากตารางที่ 18 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560–2562 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
พบว่า จานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ 19.37, 21.27 และ 22.14 ตามลาดับ
ตารางที่ 19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3
ผู้สูงอายุ
ร้อยละ
จานวน
จานวนประชากร
ระดับสังคมสูงวัย
เขตสุขภาพที่ 3
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด
25.28
61,809
244,469
Completely Aged Society
ชัยนาท
22.91
165,015
720,166
Completely Aged Society
นครสวรรค์
19.66
61,377
312,248
Age society
อุทัยธานี
19.77
107,996
546,391
Age society
กาแพงเพชร
24.15
90,339
546,391
Completely Aged Society
พิจิตร
ที่มา : ข้อมูลประชากร HDC วันที่ 10 ตุลาคม 2562
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จากตารางที่ 19 ร้อยละของประชากรสูงอายุ ปี 2562 จาแนกแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดชัยนาท
มีจ านวนประชากรสู งอายุ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.28 รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 24.15
จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 22.91 จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 19.66 และจังหวัดกาแพงเพชร 19.77 จาก
ข้อมูลจะพบว่าเขตสุขภาพที่ 3 กาลังเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Completely Aged Society) (สังคม
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด)
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง
: ร้อยละ 70 ของตาบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพ
: ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
รูปภาพที่ 5 ผลการดาเนินงานตาบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3

ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร พิจิตร

เขต

ประเทศ

ที่มา : สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
จากรูปภาพ พบว่า ปีงบประมาณ 2561 – 2562 เขตสุขภาพที่ 3 มีผลการดาเนินงานระดับตาบลที่
มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ร้อยละ 81.00 และ 87.86
ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งทุกจังหวัดมีผลการดาเนินงานดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด
ตัวชี้วัดระดับกรมสุขภาพจิต : ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความสุข
จากการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ ผู้สูงวัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ในพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง พบว่ า ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข 5 มิติ และการดูแลทางสังคมจิตใจ ในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการดูแลทางสังคมจิตใจไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ใน
พื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้กับเครือข่ายผู้ดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
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ผลการดาเนินงาน
เขตสุ ขภาพที่ 3 มีการดาเนิ น งานคัดกรองจาแนกตามความสามารถในการทากิจวัต รประจาวั น
ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า มีจานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองโดย
จาแนกตามความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน ร้อยละ 81.22, 86.30 และ 90.11 ตามลาดับ เมื่อ
จาแนกผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตรประจาวัน 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 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 20 แสดงจานวนและร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินจาแนกตามความสามารถในการทา
กิจวัตรประจาวัน (ADL) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 - 2562
จานวน
ได้รับการ
ร้อยละ
ประเมิน
ทั้งหมด
ติดสังคม
2560 452,361 367,392 81.22 354,994
2561 471,232 406,692 86.30 394,484
2562 487,212 439,016 90.11 426,936
ปีพ.ศ.

จานวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
ร้อยละ ติดบ้าน ร้อยละ ติดเตียง
96.63 9,991 2.71 2,407
96.99 9,751 2.39 2,457
97.25 9,337 2.12 2,743

ร้อยละ
0.65
0.60
0.62

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562
จากตารางที่ 20 โดยปี งบประมาณ 2562 ผู้สู งอายุได้รับการประเมินความสามารถในการดูแล
ตนเองเพื่อประกอบกิจวัตรประจาวัน (ADL) คิดเป็นร้อยละ 90.11 จาแนกตามรายจังหวัดมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดพิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี กาแพงเพชร และนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 95.15, 92.95, 91.78,
88.79 และ 86.53 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 21 แสดงจานวนและร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินจาแนกตามความสามารถในการทา
กิจวัตรประจาวัน (ADL) แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
จานวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด

ได้รับการ
ประเมิน

ร้อยละ

ชัยนาท

61,869

57,505

นครสวรรค์

165,244

อุทัยธานี

จังหวัด

จานวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
ติดสังคม

ร้อยละ ติดบ้าน ร้อยละ ติดเตียง ร้อยละ

92.95

55,630

96.73 1,472

2.56

403

0.70

142,982

86.53

138,340 96.75 3,792

2.65

850

0.59

61,555

56,494

91.78

55,232

97.77

1.64

334

0.59

กาแพงเพชร 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

487,212

439,016

90.11

426,936 97.25 9,337

2.12

2,743

0.62

รวม

928

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

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562
จากแผนภูมิที่ 20 ปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองด้วยแบบประเมิน
ความเครียด (ST5) พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองจานวน 111,383 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 โดยมี ผล
คะแนนระดับปกติ 98.49 มีปัญหาความเครียด ร้อยละ 1.14 และมีความเครียดสูง 0.36
แผนภูมิที่ 21 การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562
จากแผนภูมิที่ 21 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) จานวน 352,311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.28 โดยมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า จานวน 3,253 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.92
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แผนภูมิที่ 22 การคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562
จากแผนภู มิ ที่ 22 กลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี ค วามผิ ด ปกติ จ านวน 3,253 คน ได้ รั บ การคั ด กรองด้ ว ย
แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) พบว่า ปกติ ร้อยละ 69.23 ซึมเศร้าเล็กน้อยร้อยละ 25.76 ซึมเศร้าปานกลาง
ร้อยละ 3.73 และซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ 1.29
แผนภูมิที่ 23 การประเมินแนวโน้มฆ่าตัวตาย (8Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 2562
จากตารางที่ 23 กลุ่มเสี่ย งได้รั บการประเมินแนวโน้มการฆ่าตัว ตาย (8Q) พบว่า กลุ่มเสี่ยง ไม่มี
แนวโน้มฆ่าตัวตาย ร้อยละ 82.84 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย ร้อยละ 12.97 มีแนวโน้มฆ่าตายระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 3.34 และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก 0.84
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กลุ่มวัยผู้สูงอายุ : การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
5.1 โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะทางใจ ผู้สูงวัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงด้วย
กระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีประชากร 66.1 ล้านคนใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในจานวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
10.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2558
คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากรสูงอายุกาลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก คือ
สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี HDC : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
พบเขตสุขภาพที่ 3 มีผู้สูงอายุที่ ได้รับการคัดกรองโดยจาแนกตามความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
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 เมื่อเกิดการเจ็บป่วยทาให้ค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษา
สุขภาพสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น ทั้งนี้ การส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจจะช่วยชะลอการเสื่อมของ
ร่างกาย รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมดีทางด้านสุขภาพ ความรู้สึกบวก และสร้างเสริมกาลังใจให้กับผู้สูงอายุได้
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุเน้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตสาหรับผู้สูงอายุที่มี ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และ
โรคสมองเสื่อมโดยการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพที่มารับบริการในคลินิก NCD/คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่านกิจกรรม การสร้างสุข 5 มิติ
สาหรั บผู้สู งอายุที่ติดสังคม/ติดบ้ านและการดูแลสั งคมจิตใจสาหรับผู้ สูงอายุติดเตียง สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถดาเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจน
ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเกิดความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข 5 มิติและการดูแลทางสังคมจิตใจ ในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน
2) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงาน เกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจ และเกิด
ทัศนคติที่ดีแก่การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3
3) เพื่อเกิดแผนการนาหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติและการดูแลทาง
สังคมจิตใจไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ
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กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง
ด้วยกระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในรพท./ รพช./ รพ.สต. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัยสูงอายุจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ/ รพ.สต./ ผู้สูงอายุใน
ชุมผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
รุ่นที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าน้าอ้อย อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
รุ่นที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 28 มีนาคม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเทโพ อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
รุ่นที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
รุ่นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
รุ่นที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวยาง อาเภอวชิรบามี จังหวัดพิจิตร
รุ่นที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์ไทรงาม อาเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร
รุ่นที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโค้งไผ่ อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
รุ่นที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขทรายทองวัฒนา อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร
รุ่นที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหูกวาง อาเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
รุ่นที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าจันทร์ อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
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รุ่นที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ศาลา SML หมู่ 5 ตาบลโพงาม อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
รุ่นที่ 12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้สุข 5 มิติ
วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหาดอาษา อาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
เนื้อหาวิชาการที่ถ่ายทอด
สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขว่าง สุขสงบ
สุขสบาย หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้มีสมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาลัง สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้ตามสภาพที่เป็นอยู่มีเศรษฐกิจ
หรือปัจจัยที่จาเป็นพอเพียง ไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ไม่ติดสิ่งเสพติด
สุขสนุก หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุในการเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยการทา
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุข จิตใจสดชื่นแจ่มใส กระปรี้กระเปร่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
สามารถลดความซึมเศร้า ความเครียดและความวิตกกังวลได้
สุขสง่า หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง เห็น
คุณค่าในตนเอง การยอมรับนับถือตนเอง ให้กาลังใจตนเองได้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีลักษณะเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
สุขสว่าง หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุด้านความจา ความคิดอย่างมีเหตุผล การสื่อสาร การ
วางแผนและการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม รวมทั้งความสามารถในการจัดการสิ่ง
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุขสงบ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้-เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์
และสามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบ
กับตนเองได้ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวยอมรับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นตามความจริง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข 5 มิติ และ
การดูแลทางสังคมจิตใจ ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการดูแล
ทางสังคมจิตใจไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์
สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายผู้ดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ขยายพื้นที่การใช้กิจกรรมสุข 5 มิติ และพัฒนาศักยภาพ Care giver เพื่อดูแลช่วยเหลือสังคม จิตใจ
ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง
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ภาพการดาเนินกิจกรรม
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6. การพัฒนางานวิก ฤติ สุ ขภาพจิ ต (MCATT)
สถานการณ์งานการดาเนินงานวิกฤติสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2560 เครือข่ายสุขภาพ
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ร่ ว มกั น ด าเนิ น งานพั ฒ นาศั ก ยภาพความเข็ ม แข็ งของชุ ม ชน ตามหลั ก สู ต รการสร้ า ง
ความเข้มแข็งในชุมชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Community Resilience Enhancement
in Crisis Prepared Readiness) ณ ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนในปี 2562
ได้ ด าเนิ น งานจั ด การประชุ ม ชี้ แ จงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการด าเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เครื อ ข่ า ย
เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มจากเครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
น าไปสู่ เป้ า หมายประชาชนมีสุ ข ภาวะดี มี ความสุ ข มีค วามพึง พอใจในชี วิตและชุม ชนสามารถพึ่ง ตนเอง
ได้ ด าเนิ น งานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานบู ร ณาการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เมื่ อ วิ เ คราะห์ GAP การด าเนิ น งานวิ ก ฤตสุ ข ภาพจิ ต ของหน่ ว ยงาน/ เครื อ ข่ า ย พบว่ า
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ/สมรรถนะของที ม MCATT ระดั บ กรมสุ ข ภาพจิ ต / ระดั บ จั ง หวั ด / ระดั บ อ าเภอ
พื้ น ที่ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที ม ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจิ ต ใจ
ผู้ประสบภาวะวิกฤติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) การติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
วิ ก ฤติ / ฐานข้ อ มู ล รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามคู่ มื อ
การปฏิ บั ติ ง านที ม ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจิ ต ใจผู้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤติ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2561)
แต่ทว่ายังขาดการซ้อมแผนระดับจังหวัด และระดับเขต
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้วางแผนดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในการดาเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต และทบทวนการใช้คู่มือ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ
ภาวะวิกฤต เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 และการโครงการทดลองใช้หลักสูตร cr เยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบ
ภาวะวิกฤตสุ ขภาพจิ ต ทั้งนี้ เพื่อให้ เครื อข่ายเขตสุ ข ภาพที่ 3 ได้รับการพัฒ นาศักยภาพ เกิดการวางแผน
การดาเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต และระบบการดาเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาต่อไป
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7. การบูร ณาการงานสุข ภาพจิ ต กับคณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ระดั บ อาเภอ
การดาเนินงาน
ศูน ย์ สุ ขภาพจิ ตที่ 3 ได้รั บ นโยบายจากกรมสุ ขภาพจิตในการดาเนินงานพัฒ นาอาเภอที่มีการ
ดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอที่มีความพร้อมให้มีการบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
แล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 และสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 3 จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี กาแพงเพชร และชัยนาท เข้าร่วม
โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ทุกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพ
อาเภอ และดาเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพที่ 3 มีพื้นที่เข้าร่วมการดาเนินงานสุขภาพจิตครบทุกอาเภอ จานวน 54 อาเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของพื้นที่เข้าร่วมทั้งหมด
ตารางที่ 22 แสดงประเด็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ
ประเด็น
ร้อยละ
1
สุขภาพจิตและจิตเวช
62.96
2
การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care)
27.77
3
ท้องไม่พร้อม
5.55
4
และโรคไม่ติดต่อ NCD
3.70

94.44

94.44

94.44

ฆ่าตัวตาย

94.44

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง

5.55
ความสุข

5.55

ความเครียด

5.55

ทักษะชีวิต

51.85

ปัญหา
พฤติกรรม
อารมณ์

100
80
60
40
20
0

ซึมเศร้า

ทีม่ า : ข้อมูลการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ณ 30 กันยายน 2562
แผนภูมิที่ 24 แสดงผลการดาเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

จากแผนภูมิที่ 24 พบว่า ประเด็นสุขภาพจิตที่นามาบูรณาร่วมด้วยมากที่สุดคือ ความเครียด ร้อยละ
94.44 รองลงมาคือ ความสุข ร้อยละ 94.44 ซึมเศร้า ร้อยละ 94.44 ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 94.44 การเห็น
คุณค่าในตนเอง ร้ อยละ 51.85 ปั ญหาพฤติกรรมอารมณ์ ร้อยละ 5.55 ทักษะชีวิต ร้อยละ 5.55 และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ร้อยละ 5.55 ตามลาดับ
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แผนภูมิที่ 25 แสดงวิธีการบูรณาการงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3
100

100

100

100
ตามมาตรการ/แนวทางที่กรมกาหนด

80

บูรณาการเข้ากับงานประจา

60

44.44

40
20

บูรณาการตามบริบทในพื้นที่
ติดตามเยี่ยมบ้าน

9.26

จัดกิจกรรม/โครงการด้านสุขภาพจิต

0

จากแผนภูมิที่ 25 พบว่า วิธีการบูรณาการงานสุขภาพจิตมากที่สุดคือ บูรณาการตามมาตรการหรือ
แนวทางกรมสุขภาพจิตกาหนด ร้อยละ 100 รองลงมาคือ บูรณาการเข้ากับงานประจา ร้อยละ 100 บูรณา
การเข้าบริบทในพื้นที่ ร้อยละ 100 การจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 44.44 และติดตาม
เยี่ยมบ้าน ร้อยละ 9.26 ตามลาดับ
ประเด็นการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)
ประเด็นการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) มีการบูรณาการของศูนย์
วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้
1) วางแผนแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ(พชอ.) และบูรณาการ
ร่วมกับศูนย์วิชาการ ดังนี้
1.1 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
1.2 ศูนย์อนามัยที่ 3
1.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3
1.5 สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3
1.6 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
2) วางแผนแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ(พชอ.) และบูรณาการ
คืนข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต
3) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและกาหนดประเด็นสาคัญ
4) นาประเด็นสาคัญมาวางแผนบูรณาการแต่ละกลุ่มวัยกับผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 3
เพื่อลง Intervention ที่เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่ และกาหนดระบบการติดตามเชิงคุณภาพ
พื้นที่ดาเนินการ
รายชื่อพื้นที่อาเภอที่มีการดาเนินการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ(พชอ.) ครบตามเกณฑ์ (จังหวัดละ 1 อาเภอ) เขตสุขภาพที่ 3 มีพื้นที่ร่วมบูรณาการจานวน 5
พื้นที่ ดังนี้
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1) ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
2) ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
3) ตาบลหนองขุ่น อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
4) ตาบลวังชะโอน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
5) ตาบลพลวงสองนาง อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ผลการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิต
ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 3 ได้ รั บ นโยบายจากกรมสุ ข ภาพจิ ต ในการด าเนิ น งานพั ฒ นาอ าเภอที่ มี ก าร
ดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอที่มีความพร้อมให้มีการบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
แล้วประชาชน มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 และสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 3 จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี กาแพงเพชร และชัยนาท เข้าร่ว ม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่ งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ทุก ลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพ
อาเภอ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งขยายระบบการดาเนินงานส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ดังนี้
ปฐมวัย : ระบบส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จานวน 54 อาเภอ
วัยเรียน : ระบบดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงต่อความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ จานวน 54 อาเภอ
วัยรุ่น : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยง จานวน 54 อาเภอ
วัยทางาน : โปรแกรมสร้างสุขในวัยทางาน
- สถานประกอบการ จานวน 5 อาเภอ
- ชุมชน จานวน 16 อาเภอ
วัยสูงอายุ : โปรแกรมสุข 5 มิติ จานวน 12 อาเภอ
สรุปบทเรียนที่ค้นพบ
1) เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental
health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นคน
อารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทาประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
(CPR : Creation, Positive, Response to Society)
2) มีระบบบริการสุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน และภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับเขต
สุขภาพสู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”
3) การวางแผนและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึง
การเสริมสร้างความผูกพันกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดการ
ขับเคลื่อน งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ
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การนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
การนิเทศติดตามการดาเนินการบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เขตสุขภาพที่ 3 กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ผ่านเวทีการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับ
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3
ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลกาหนดการนิเทศติดตามการดาเนินงาน พชอ. เขตสุขภาพที่ 3
ลาดับ
จังหวัด
รอบที่1
รอบที่ 2
1.
อุทัยธานี
16-18 มกราคม 2562
7-9 สิงหาคม 2562
2.
พิจิตร
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
23-25 กรกฎาคม 2562
3.
กาแพงเพชร
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 จึงได้จัดโครงการสัมมนาประเมินผลการดาเนินสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวัน ที่ 25-27 สิ งหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงละคร จังหวัดล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดาเนินงานส่ งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย การบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมทั้งวิเคราะห์ การดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และ
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน ปี 2562 นาสู่การวางแผนและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพต่อไป
พื้นที่ต้นแบบในการดาเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 3
1. พื้นที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ระดับดีเด่น เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพี จังหวัดกาแพงเพชร
1.3 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
1.4 วิทยาลัยผู้สูงอายุตาบลโพธิ์ไทรงาม อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
1.5 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2. บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ 3 ประจาปี ๒๕๖๒
2.1 นางพรพรรณ อยู่สุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
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3. นวัตกรรมการดาเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
3.1 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
3.2 โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
3.3 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
3.4 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
3.5 โรงพยาบาลกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตประเทศ
โครงการสัมมนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
“พชอ.ร่วมคิด สุขภาพจิตร่วมใจ คนไทยมีความสุข” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
ปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร
การสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสาคัญ โดยมี ความมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่ายสุขภาพอาเภอจากทั่วประเทศ มาร่วมนาเสนอผลการบูรณาการงานสุขภาพจิตลงสู่ชุมชน และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเชิดชูให้กาลังใจเครือข่ายที่ร่วมดาเนินงาน เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางสาหรับยกระดับการดาเนินงานสุขภาพจิต ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิตาม
บริบทในพื้นที่ของตนเองต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายสุขภาพอาเภอทุกภาคส่วน เช่น
นายอาเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน แกนนาภาค
ประชาสั งคม รวมถึง เครื อข่ ายจากหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข จาก ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ส านั กงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และบุคลากรจากกรมสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้น 530 คน โดยวิทยากรได้รับความกรุณาจาก อาจารย์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ จากกระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต
โดยมีพื้นที่ต้นแบบจากเขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จานวน 4 พื้นที่ ดังนี้
วัยรุ่น : ผลของการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท (บอร์ดนิทรรศการ)
วัยรุ่น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยรุ่นระบบสุขภาพอาเภอ อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
วัยทางาน : การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสาเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วัยสูงอายุ : การดาเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ข้อค้นพบอื่น ที่ได้ตลอดการดาเนินงาน
เครือข่ายได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย ภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และพัฒนารูปแบการขับเคลื่อนการดาเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการ
ปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพจิตที่ 3
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีคณะกรรมการบูรณาการ ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการกาหนดให้
มีการบูรณาการทางานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานใน 4 ประเด็นหลัก พร้อมทั้งวางแผน
แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ (พชอ.)และบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ
ดังนี้ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3/ศูนย์อนามัยที่ 3 /ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
3/สานักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 /สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น
2. ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงผู้บริหารในอาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน (NGOs) โรงเรียน และองค์กรศาสนา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ที่เข้าร่วม
ดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอในประเด็นสุขภาพจิต ให้ความสาคัญและสนับสนุนงานสุขภาพจิตชุมชน
3. บุคลากรทั้งในและนอกสาธารณสุข ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ ความสาคัญ ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเป็นอย่างดี
4. ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรศู น ย์ สุ ขภาพจิต ที่ 3 โรงพยาบาลจิ ตเวชนครสวรรค์ ร าชนคริ น ทร์ แ ละ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิต
เวชในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ในเขตสุขภาพที่ 3 มีความร่วมมือร่วมใจกันในการดาเนินงานส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัยและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเป็นอย่างดี
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1. การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานมีความล่าช้า ส่งผลต่อระยะเวลาในการจัดทาโครงการ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามกาหนดเวลาที่ PM กาหนด
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ทาให้การดาเนินงานได้กลุ่มเป้าหมายน้อย
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานในอนาคต
ควรมีการจัดทาแนวทางการชี้แจงการบูรณาการสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ(พชอ.)และ
บูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพ เช่น สานักงานป้องกันควบคุมโรค/ ศูนย์อนามัย/ ศูนย์สุขภาพจิต/
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ / ส านักงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพเขต/ ศูนย์พัฒ นาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 | Annual Report 2019

89

8. ความรอบรู้ ด้ า นสุขภาพจิ ต และมีพฤติ กรรมสุขภาพจิตที่ พึง ประสงค์
สถานการณ์
กรมสุ ขภาพจิ ตได้ ด าเนิ นการส ารวจพฤติ กรรมสุ ขภาพจิ ตและความรอบรู้ สุ ขภาพจิ ตของประชาชน
ปี 2561 ในกลุ่มอายุประชาชน 18 ปีขึ้นไป รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และบุคลากร
สาธารณสุขในระดับพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 12,793 คน โดยสารวจการปรับตัวและจิตใจ เมื่อเผชิญและแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) การจัดการสุขภาพจิตตัวเอง เช่น การดูแลสุขภาพ
ตนเอง การค้นหาศักยภาพตนเอง การจัดการความเครียด การมองโลกในแง่ดี การบริหารเวลาและชีวิตให้สมดุล
การจั ด การปั ญ หา การจั ด การอารมณ์ 2) การสร้ างสั ม พั นธภาพ ได้ แ ก่ ยิ้ ม เปิ ดใจ ฟั งได้ พู ดเป็ น และ
3) การสนับสนุนทางจิตใจให้ตนเองและผู้อื่น เช่น การชื่นชม การมอบสิ่งดีให้ผู้อื่น การมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ระหว่างเดือน พฤษภาคม–กรกฎาคม 2561 พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 78
แผนภูมิที่ 26 แสดงผลการสารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2561 แยกรายเขต

ที่มา : กองสุขภาพจิต กลุ่มงานวิชาการพฤติกรรมสุขภาพจิต
จากแผนภูมที่ 26 ผลสารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่ มเป้ าหมายคื อประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้ นไป ที่ อาศั ยอยู่ ในอ าเภอขาณุ วรลั กษบุ รี และอ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กาแพงเพชร รวมทั้งสิ้ น จ านวน 559 คน พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมสุ ขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 66.5
รองลงมา มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.6 และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับต่า ร้อยละ 0.9 แต่เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็นพฤติกรรมสุขภาพจิต พบว่า ด้านความ
ตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและการเข้าถึงบริการ ประชาชนมีความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและการเข้าถึง
บริการ จานวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 และไม่มีความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิตและการเข้าถึง
บริการ จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ด้านการยอมรับและให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต พบว่า ประชาชนมี
การยอมรับและให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 และไม่มีการยอมรับและให้
โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต
จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต พบว่า
ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับสูง จานวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5
รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน182 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และระดับต่า จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9
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พื้นที่เป้าหมาย และระยะเวลาการดาเนินงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต
ในประชาชนรวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของ
ประชาชน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน
ด้วยโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเครียดลดลงและ
มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น มีพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 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.สุขสาราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
รุ่นที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ รพ.สต.วังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร
ผลการดาเนินโครงการ 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
สุขภาพจิตอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 5.33 ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตพึงประสงค์ ร้อยละ 70
และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 หลังการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รอบรู้ สุ ขภาพจิ ต ร้ อยละ 75.33 (เป้าหมายร้อยละ 47) มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ 70
(เป้าหมายร้อยละ 60) มีความเครียดลดลง ร้อยละ 84 และมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 94.01
ปัญหาและอุปสรรค
1. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่มีทักษะด้านการใช้ Smart phone และทักษะการสืบค้นอินเตอร์เน็ต
2. ผู้เข้าร่วมที่มีภาวะเครียดมากกว่าปกติส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ และบางคนไม่สามารถเขียนหนังสือ
ได้ ทาให้ใช้เวลามากในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต
แนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหา
1. ควรมี การขยายเครื อ ข่า ยการด าเนิ นงานโปรแกรมการเสริ ม สร้ างความรอบรู้ แ ละพฤติ กรรม
สุขภาพจิต เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและความยั่งยืน
2. พัฒนารูปแบบ แนวทาง หรือวิธีการในการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่
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ความรอบรู้ ด้ า นสุขภาพจิ ต : การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
8.1 โครงการ เสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากแผนยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มิ ติ ที่ 1 ด้ า น
ประสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัดที่ 15
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ได้อธิบายถึงความรอบรู้
สุขภาพจิตว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจิตและ
บริการทางสุขภาพจิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการเลือกวิถีทาง ใน
การดูแลตนเอง จัดการสุขภาพจิตตนเอง และคงรักษาสุขภาพจิตที่ดีของตนเองไว้เสมอ ผ่านองค์ประกอบของ
ความรอบรู้ สุ ขภาพ (V Shape การเปลี่ ยนแปลงภายในตัว บุคคลเพื่อให้ เกิด การเรียนรู้) ได้แก่ 1)
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพจิต 2) ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาความรู้และ
บริการสุขภาพจิต 3) ความสามารถในการโต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ 4)
ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิต 5) การเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลการ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจิ ต 6) ความสามารถในการบอกต่ อ ข้ อ มู ล เนื้ อ หา และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจิ ต
ทีพ่ ึงประสงค์คือ พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีสภาพชีวิตที่เป็นสุขปราศจากโรค และปัญหาสุขภาพจิต มีความพอใจ
ตัวเอง สามารถจัดการปัญหาในการดาเนินชีวิต มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีสุข โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
กรมสุขภาพจิตได้ดาเนินการสารวจพฤติ กรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน
ปี 2561 ในกลุ่มอายุประชาชน 18 ปีขึ้นไป รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และ
บุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 12,793 คน โดยสารวจการปรับตัวและจิตใจ 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) การสนับสนุนทางจิตใจให้ตนเองและผู้อื่น เช่น การชื่นชม การมอบสิ่งดีให้ผู้อื่น การมีหลัก
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณ
ร้อยละ 78 ผลสารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 66.5 แต่เมื่อพิจารณาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ไม่ดี
ไม่พึงประสงค์ ในด้านการจัดการสุขภาพจิตตนเอง เรื่องของการออกกาลังกายและการจัดการความเครียดของ
ประชาชนยังไม่ดีนัก ออกกาลังกายยังน้อยกว่าที่ควรเป็น และส่วนหนึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเองเครียด ไม่รู้สาเหตุและ
วิธีลดความเครียดด้วยตนเอง ระหว่างนี้มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการส่งเสริมความ
รอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ในประเด็นการจัดการอารมณ์และความเครียด โดยใช้เทคนิค
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การสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (MI) เพื่อนาไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและพัฒนาชุดความรู้และแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตใน
รูปแบบ E- Learning ขึ้นในปี 2562
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิต
ในประชาชนดังกล่าว รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิต
ของประชาชน ปีงบประมาณที่ผ่านมา เห็นควรให้มีการจัดโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต และ
มีพฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และความเครียด เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเครียดลดลงและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรอบรู้ และพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องประชาชน ด้ ว ย
โปรแกรมการเสริ มสร้ างความรอบรู้ สุ ขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุ ขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเครียดลดล ง
และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และสถานที่
กิจ กรรมที่ 1 อบรมการเสริ มสร้ างความรอบรู้และพัฒ นาพฤติกรรมสุ ขภาพจิตที่พึงประสงค์ของ
ประชาชน ในเดือนพฤษภาคม ณ สถานที่ราชการในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 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 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ รพ.สต.บ้านพุขมิ้น ต.สุขสาราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
รุ่นที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ รพ.สต.วังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร
กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์หลังการจัดอบรม
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด
1) เรื่อง แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิต วิธีค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด/ วิเคราะห์และนาเสนอ เรื่อง การค้นหาข้อมูลประเด็นสุขภาพจิต
2) เรื่อง สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต
แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด/ วิเคราะห์และนาเสนอ เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
3) เรื่อง สื่อสารเชิงบวก (I – Message หรือ ภาษาฉัน)
แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด/ วิเคราะห์และนาเสนอ เรื่อง การสื่อสารเชิงบวก
4) เรื่อง ทางเลือกในการปฏิบัติจัดการความเครียดและอารมณ์
บรรยาย เรื่อง สมุดบันทึกแผนพฤติกรรมสุขภาพจิตประจาวัน
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 175 คน ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มี
ความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จานวน 150 คน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จานวน 5 คน และวิทยากรและคณะทางาน 4 คน x 5รุ่น รายละเอียดดังนี้
1) จังหวัดอุทัยธานี
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จานวน 30 คน
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 1 คน
- วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 4 คน
2) จังหวัดชัยนาท
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จานวน 30 คน
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 1 คน
- วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 4 คน
3) จังหวัดพิจิตร
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จานวน 30 คน
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 1 คน
- วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 4 คน
4) จังหวัดนครสวรรค์
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จานวน 30 คน
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 1 คน
- วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 4 คน
5) จังหวัดกาแพงเพชร
- ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติ จานวน 30 คน
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 1 คน
- วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 4 คน
ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมี ความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือได้
เข้ า ใจและแลกเปลี่ ย นเนื้ อ หาความรู้ ใ นการบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต จนสามารถตั ด สิ น ใจในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์ได้ดีขึ้น จนสามารถบอกต่อข้อมูลสุขภาพจิต
ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อค้นพบ
1) กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่มีทักษะด้านการใช้ Smart phone และทักษะการสืบค้นอินเตอร์เน็ต
2) ผู้ เข้าร่ วมที่มีภ าวะเครี ยดมากกว่าปกติส่ว นใหญ่อยู่ในวัยสู งอายุ และบางคนไม่สามารถเขียน
หนังสือได้ ทาให้ใช้เวลามากในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต
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ภาพการดาเนินกิจกรรม
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9. การวิจัย และพั ฒนา นวั ต กรรม/ เทคโนโลยีด้า นสุ ขภาพจิต และจิตเวช
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
สถานการณ์พฒ
ั นาการเด็ก 0 -5 ปี
ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลเด็ก 0-5 ปี ทีไ่ ด้รับการคัดกรองพัฒนาการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 -2562
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1.

ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปีได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ
(ร้อยละ 90)
ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปีที่ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้า
(ร้อยละ 20)
ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปีที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตาม
(ร้อยละ 90)

2.

3.

รายการ
ข้อมูล
2559
2560
2561
2562
2559

นครสวรรค์

กาแพงเพชร

พิจิตร

อุทัยธานี ชัยนาท

26.3
76.5
85.7
80.67
10.3

22.2
76.7
90.7
88.48
19.5

18.7
76.6
75.1
76.69
11.6

14.8
73.0
78.1
61.71
21.9

16.1
72.9
79.8
87.0
22.6

ภาพรวม
เขต
21.4
75.7
83.5
79.78
15

2560
2561

15.2
20.9

9.5
18.6

7.9
8.0

11.8
16.1

10.6
9.4

11.5
16.4

2562

24.87

25.74

10.81

17.2

17.95

21.04

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

ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1/ 2562
จากตารางที่ 24 สถานการณ์พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 5 จังหวัดและภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) และปี 2562 (ไตรมาส 2) พบว่าความครอบคลุมในการ
คั ดกรองพั ฒนาการเด็ กทุ กจั งหวั ดมี แนวโน้ มสู งขึ้ นแต่ ยั งต่่ ากว่ าเกณฑ์ เป้ าหมาย ยกเว้ นจั งหวั ดก่ าแพงเพชร
ปี 2561 ท่าได้สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 90.7) และปี 2562 (ไตรมาส 2) ยังท่าได้ดีที่สุด (ร้อยละ 88.48)
เด็กที่ได้รั บ การคัดกรองพบสงสัยล่ าช้า ทุกจังหวัด มีแนวโน้ม สู งขึ้น แต่ยังต่่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย
ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์ที่ในปี 2561 (ร้อยละ 20.9) ส่าหรับปี 2562 (ไตรมาส 2) จังหวัดก่าแพงเพชร
และนครสวรรค์ท่าได้สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 25.7, 24.9 ตามล่าดับ)
เด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการสงสั ย ล่ า ช้ า ได้ รั บ การติ ด ตามทุ ก จั ง หวั ด มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น แต่ ยั ง ต่่ า กว่ า เกณฑ์
เป้าหมาย ยกเว้นจังหวัดก่าแพงเพชรที่ในปี 2561 ท่าได้สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 91.4) และปี 2562
(ไตรมาส 2) ทุกจังหวัดต่่ากว่าเกณฑ์
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แนวทางแก้ไข ปิด GAP แผนปี 2563
- ส่ารวจสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีในพื้นที่
- วิเคราะห์ทางเลือกและร่างแผนปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน
- ด่าเนินการตามแผนการด่าเนินงานวิจัยตามระยะเวลาที่ก่าหนด
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเด็กตรวจเครื่องมือ
ความรอบรู้ ด้ า นสุขภาพจิ ต : การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
9.1 โครงการ วิจั ยเชิงปฏิบั ติการเพื่อพัฒ นารูปแบบการเฝ้ าระวังและส่ ง เสริมพัฒ นาการเด็กปฐมวั ย ที่มี
พัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การด่าเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือประเมินเพื่อ
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%) และติ ดตามมากระตุ้นไม่ได้ 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%) กระตุ้น ครบเกณฑ์ จ่ า นวน 15 คน (17.05%) [โดยกลั บมาสมวัย จ่า นวน 9 คน
(60.00%) กระตุ้น ไม่ครบเกณฑ์ จ่ านวน 11 คน (12.50%) และอยู่ระหว่ างกระตุ้ น 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
โดยเฉพาะท้องถิ่นต้องเข้า ใจถึงปัญหา 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
ต้ น และ 4) ความเหลื่ อ มล้่ า ในสั ง คมไทย ที่ ข ณะนี้ การจั ด การศึ ก ษาระหว่ า ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และ
สถานศึกษาเอกชน ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
จากผลการด่าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาระบบการติดตาม
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
อุป สรรคในการด่าเนิ น งานพัฒนาการเด็กปฐมวัยคือ ผู้ ปกครองไม่ให้ ความส่าคัญในการพาเด็กมากระตุ้น
พัฒนาการ รวมทั้งไม่ยอมรับว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า และมีความยากล่าบากในการเดินทางมารับบริการ
ระบบการติดตามเด็กที่ไม่เอื้อต่อการท่างาน ระบบการส่งต่อไม่ชัดเจนและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และ
ระบบการบันทึกข้อมูลผู้บันทึกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะมีผลต่อการติดตามเด็ก ซึ่งเห็นได้ว่าปัญหาและ
อุป สรรคในการด่า เนิ น งานพั ฒ นาการเด็ กปฐมวัย เป็น เพี ยงข้ อค้ นพบจากการปฏิ บั ติง านของเจ้ าหน้า ที่ ที่
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยเท่านั้น
ดังนั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว จึงพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่ าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 3 ขึ้นเพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า
โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น โดยจะศึกษารูปแบบ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่
ที่พบปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนครบเกณฑ์น้อย คือ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ดี
เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่ในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่ มเสี่ ยงที่มีพัฒนาการสงสั ยล่าช้า
ให้ได้รับการดูแลทุกขั้นตอนจนมีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทย
ที่พึงประสงค์เพื่อเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตาม
ไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3
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กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและผู้ให้
ข้อมูลหลัก ทั้งหมด 74 คน ได้แก่
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน
จ่านวน 40 คน
2. กลุ่มตัวแทนจากชุมชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
จ่านวน 1 คน
- นักวิชาการจากศูนย์อนามัย
จ่านวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในรพช.
จ่านวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในสสอ.
จ่านวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในรพ.สต.
จ่านวน 5 คน
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในอบต./เทศบาล
จ่านวน 5 คน
- ครูศูนย์พัฒนาการเด็ก/ครูอนุบาล
จ่านวน 5 คน
- ผู้ปกครองของเด็กอายุ 0-5 ปี (ที่ผ่านการอบรมพัฒนาการเด็ก) จ่านวน 5 คน
- อสม.ที่รับผิดชอบงานแม่และเด็ก (ที่ผ่านการอบรมพัฒนาการเด็ก) จ่านวน 5 คน
- วิทยากรและคณะท่างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
จ่านวน 5 คน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี พั ฒ นาการล่ า ช้ า และติ ด ตามไม่ ไ ด้ โ ดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในพื้ น ที่ ต้ น แบบ เขตสุ ข ภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และ PRA (Participatory Rural Appraisal) วันที่ 22
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่ 3 : ขับเคลื่อนการด่าเนินงานรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ในพื้นที่ต่าบลบางประมุง อ่าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านท่าซุด อ่าเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ ก ปฐมวั ย ที่มี พั ฒ นาการล่ า ช้ า และติ ดตามไม่ ไ ด้ โ ดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในพื้ นที่ ต้ น แบบ เขตสุ ข ภ าพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอโกรกพระ อ่าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมมีความตระหนักถึงความส่าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาในพื้นที่ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งผลที่ได้จะน่าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้ โดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันร่างรูปแบบการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้ในพื้นที่ตามขั้นตอนของแผนผัง
การดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด–5 ปี จนเกิดเป็นรูปแบบ CIC @KrokPhra
Model ขึ้ น โดยประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน 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)
ผู้ เข้าร่ ว มรั บ รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ของตนเองในการเฝ้ า ระวัง และส่ งเสริ มพั ฒ นาการเด็กปฐมวัยที่ มี
พัฒนาการล่าช้าและติดตามไม่ได้ จากการด่าเนินงานในบทบาทหน้าที่ของชุมชน ซึ่งชุมชนเองได้ปรับแก้ไขให้
สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อสามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคนได้ครบทุกขั้นตอน
ปัจจัยความสาเร็จ/ สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ชุมชนแลถึงความส่าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และร่วมกันแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กในพื้นที่
มีขับเคลื่อนการด่าเนินงานด้วยกันทุกภาคส่วน ส่าหรับ สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อคือ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม
โดยเด็กปฐมวัยในพื้นที่ได้เข้ารับการคัดกรองและติดตามครบทุกคน
ภาพกิจกรรม
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10. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โครงการ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัจจุบันมีทั้งวิกฤติทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ ความรุนแรงในสังคม อุบัติภัย
ทางธรรมชาติ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยให้เกิดภาวะเครียด
วิตกกังวล โรคจิต ซึมเศร้า และอาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายในที่สุด โดยในแต่ละกลุ่มวัยมีสถานการณ์ข้อมูลดังนี้
เด็กปฐมวัย จากฐานข้อมูลของสานักงานตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข (HDC ณ เดือนกันยายน 2561)
เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และอุทัยธานี พบว่า เด็กอายุ 9, 18, 30,
และ 42 ได้รับการคัดกรอง คิดเป็นร้อยละ 84.30 โดยมีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ 83.69 โดยมี
จานวนเด็กที่มีพัฒ นาการล่ าช้า (เข้าสู่ร ะบบ TEDA4I) คิดเป็นร้อยละ 0.49 ได้รับการกระตุ้นพัฒ นาการ
คิดเป็นร้อยละ 41.04 มีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ 75.00 และยังล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 25.00 ทั้งนี้
อยู่ระหว่างการติดตามจานวน ร้อยละ 17.16 และติดตามไม่ได้ ร้อยละ 42.16 จะเห็นได้ว่า อัตราการเข้าถึง
บริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม และอารมณ์ยังมีน้อย รวมทั้งจานวนที่รอการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและติดตามไม่ได้มีจานวนมาก จะส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม
วัยเรียน ในปี 2559 กรมสุขภาพจิตได้สารวจสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ทั่วประเทศจานวน
23,641 คน พบว่า ค่าระดับสติปัญญาภาพรวมระดับประเทศ ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่จะค่อนมาทางต่ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100) และในเขตสุขภาพที่ ๓ พบว่า ค่าระดับ
สติปัญญาภาพรวมระดับเขต เท่ากับ 98.22 วัยรุ่น ปัญหาแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่
สาคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไข จากข้อมูลที่ผ่านมาของรายงานยูนิเซฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ. 2552
พบว่า แม่วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ของไทย มีจานวนสูงถึง 150,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจาก
สถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ผ่านมาโดยในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี
ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ปี 2556–2561 มีแนวโน้มลดต่าลง (30.98, 30.83 และ 24.38
ตามลาดับ) อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ในปี 2556 – 2561 มีแนวโน้มลดต่าลง แต่ยังคง
สูงเกินเกณฑ์ (17.2, 14.79 และ 14.44 ตามลาดับ) วัยทางาน 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 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในช่วงกลุ่มอายุของวัยทางาน (รายงาน 506s
ไตรมาสที่ 3 2559, กรมสุขภาพจิต) และ ในปี 2558 – 2560 พบอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จที่ร้อยละ 6.18,
7.63, 8.16 ตามลาดับ (เอกสารสรุปการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2, 2561) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
และมีแนวโน้มสูงขึ้นแบบไม่มีแนวโน้มลดลง วัยผู้สูงอายุ ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้น
10,014,706 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัย
พึ่ ง พิ ง ทั้ ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และสุ ข ภาพ โดยจ านวนผู้ สู ง อายุ ทั้ ง หมดของเขตสุ ข ภาพที่ 3 มี จ านวน
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471,601 คน ซึ่งจาแนกเป็นผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 83.68 ติดบ้าน ร้อยละ 2.06 และติดเตียง ร้อยละ 0.52
และโอกาสที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพิงอันเนื่องมาจากทุพพลภาพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการสารวจสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในปี 2554 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้สูงอายุต่ากว่าคนทั่วไป โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็น
ผู้ที่มีความเปราะบางทางจิตใจ ความรู้มีคณ
ุ ค่าในตัวเองลดลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ใน
เขตสุขภาพจิตที่ 3
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มจากเครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น
ปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพจิตที่ 3
กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสุ ข ภาพจิ ต จากส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตสุขภาพที่ 3
ประกอบด้วย จงหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
- กลุ่มปฐมวัย เน้นการติดตามกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง
จนมีพัฒนาการสมวัย
- กลุ่มวัยเรียน เน้นการเพิ่มระดับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
- กลุ่มวัยรุ่น เน้นการเฝ้าระวังการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้ได้รับการช่วยเหลือ
จนดีขึ้น
- กลุ่มวัยทางาน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยทางานมีความสุขในการดาเนินชีวิต
- กลุ่ มผู้ สู งอายุ เน้ น การส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุมีความสุ ขและดุแลช่ว ยเหลื อทางสั งคมจิตใจอย่าง
ต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง “โรคเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง อยู่โดเดี่ยว”
- กลุ่ มผู้ พิการ เน้ นการดูแลฟื้น ฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
พื้นที่เครือข่ายเกิดการวางแผนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ
มีการพัฒนาระบบการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 3
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
การจัดชี้แจงแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อเป็น
แนวทางให้เครือข่ายดาเนินงานในพื้นที่ที่สอดคล้อง รวมทั้งการสนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่
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11. การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โครงการ สัมมนาประเมินผลการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
สภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั้งทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคม อัตราการเกิดของเด็กลดน้อยลงกว่าอัตราตาย สังคมเริ่มเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ผู้ปกครองมีเวลา
เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิดน้อยลง ไม่มีเวลาส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการบางด้าน
ล่ า ช้ า กระทบต่ อ ระดั บ สติ ปั ญ ญาที่ อ าจจะต่ ากว่ า เกณฑ์ ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น สื่ อ เทคโ นโ ลยี
มีความเจริญก้าวหน้า เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีการควบคุมการใช้และการรับสื่อต่าง ๆ บางส่วนเป็นสื่อที่มี
การสื่อสารไม่ถูกต้ อง เด็กขาดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่พึงประสงค์
นามาซึ่งปัญหาทางเพศในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด นอกจากนี้พบว่าผลของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิด
ภัยทางธรรมชาติ วิกฤตภัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดาเนินชีวิตและ
การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจาวัน เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป มีผลให้ประชาชน ต้องเผชิญกับภาวะ
เครียด เกิดความวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง บางรายถึงขั้นมีภาวะสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช ข้อมูลด้าน
สุขภาพจิตของแต่ละกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 พบว่า เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ
78.22 (จากการคัดกรองเพีย งร้ อยละ 51.10) และพบว่าเด็กที่มีพัฒ นาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้ว ย
TEDA4I ร้อยละ 68.34 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562) วัยเรียน : พบค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา
เด็กวัยเรียนจากการสารวจในปี 2559 จังหวัดนครสวรรค์ ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 98.53 จังหวัดพิจิตร
ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 99.93 จังหวัดอุทัยธานี ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 96.62 จังหวัดชัยนาท ค่าเฉลี่ย
ระดับสติปัญญา 94.19 และจังหวัดกาแพงเพชร ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 98.88 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ระดับสติปัญญาเด็กไทยที่ 100 วัยรุ่น : พบมีอัตราของการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 28.38
ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และยังพบอัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ
13.02 ซึ่งสูงเกินค่าเป้าหมาย (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) วัยทางาน : สถานการณ์ของ
ผู้พยายามฆ่าตัวตายประเทศไทย ปี 2561 สูงสุด 3 อันดับ คือช่วงอายุ 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50-59
ปี คิ ดเป็ น ร้ อยละจากผู้ พ ยายามฆ่า ตัว ตายทั้งหมดร้อ ยละ 18.12, 16.05 และ 15.16 ตามล าดั บ
ซึ่งอยู่ในช่วงกลุ่มอายุของ วัยทางาน (รายงานการฆ่าตัวตาย 2561, กรมสุขภาพจิต) และ ในปี 2559-2561
เขตสุขภาพที่ 3 พบอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ 8.16, 7.42, 7.80 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ (รายงาน
การฆ่าตัวตาย 2561, กรมสุขภาพจิ ต) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (6.3 ต่อแสนประชากร) ผู้ สูงอายุ : ในเขต
สุขภาพที่ 3 มีผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 99 ติดบ้าน ร้อยละ 1.93 และติดเตียง ร้อยละ 0.57 ซึ่งพบว่า
จังหวัดนครสวรรค์มีผู้สูงอายุ ติดบ้านมากที่สุดในเขต คือ ร้อยละ 2.31 และพบว่าจังหวัดพิจิตรมีผู้สูงอายุ
ติดเตียงมากที่สุดในเขต คือ ร้อยละ 0.84 (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเข็มมุ่งสาคัญเพื่อสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยการผลักดันให้เกิดกฎหมายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตระดับอาเภอ หรือ พชอ.” ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนถูกกาหนดให้เป็นหนึ่ง ใน
ประเด็นสาคัญที่ทุกอาเภอทั่วประเทศต้องดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการประชารัฐที่ทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน เน้นบูรณาการการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผ่านการกาหนดนโยบายสาคัญได้แก่ P&P Excellence ที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยมี พชอ. เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่มี
หัวใจสาคัญอยู่ที่การดาเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ประชาชนในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผู้อนื่ เกิดความร่วมมือของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กรมสุขภาพจิตในฐานะที่เป็นองค์กรนาในด้านสุขภาพจิตของประเทศ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ด้านการ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัย มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการดูแลจิ ตใจ
ประชาชนทั่ ว ทั้ ง ประเทศ ดั ง นั้ น กรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานส าคั ญ ที่ บู ร ณาการ
การดาเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการดูแลจิตใจซึ่งถือเป็น
หั ว ใจส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง สู่ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยบู ร ณาการพั ฒ นางานสุ ข ภาพจิ ต กั บ ระบบสุ ข ภาพกาย
ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่ง
พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 คือ การเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ด้วยกัน หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่น
เก่าให้เป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพคน เป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่
ไม่อ้วน ไม่เตี้ย เป็นคนอารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทาประโยชน์
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (CPR : Creation, Positive, Response to Society) และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตให้มีมาตรฐานสูง พัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิให้มีมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมทั้งเสริมสร้างความผู กพันและส่งเสริมความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตสู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”
ศูน ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 3 จึ ง ได้ จั ด โครงการสั ม มนาประเมิ น ผลการด าเนิ น งานสุ ขภาพจิ ต และจิ ต เวช
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย การบูรณาการงานสุขภาพจิต ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมทั้ง
วิเคราะห์การดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน ปี 2562 นาสู่การวางแผน
และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 รวมถึงการเสริมสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อขับเคลื่อน
งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เครือข่ายได้แลกเปลี่ ย นเรียนรู้รูปแบบการดาเนินงานส่ งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแต่ละกลุ่มวัย การบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอาเภอ และการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
2. เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน ปี 2562
3. เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
4. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 3
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. มีสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดาเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครบทุกกลุ่มวัย
2. มีแผนการดาเนิ น งานเพื่อขับเคลื่ อนงานส่งเสริมสุ ขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุ ขภาพจิตและ
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563
3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อการสัมมนาในระดับมากถึงมากที่สุด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลาปาง
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประกวดผลการดาเนินงานพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต/นวัตกรรมการ
ดาเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช/บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ ๓ ประจาปี 2562
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๓ ประกวดผลงานดาเนินงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ ๓ ประจาปี 2562
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- การประชุมกลุ่มย่อย
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิธีการประเมินผล
1. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดาเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2. แผนการดาเนิ น งานเพื่อขับ เคลื่ อนงานส่ ง เสริมสุ ขภาพจิ ตและป้องกัน ปัญหาสุ ขภาพจิ ต และ
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รายจังหวัด
3. ความพึงพอใจโครงการจากผู้เข้าสัมมนาระดับมากถึงมากที่สุด จากการทาแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการอบรม/ สั ม มนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติ การตามโครงการของกรมสุ ขภาพจิ ต
ปีงบประมาณ 2562
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ผลการดาเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 129 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน รวมจานวน
129 คน ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จานวน 5 คน
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ รพช./รพท./รพศ.
จานวน 54 คน
3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
จานวน 54 คน
4. ผู้นาเสนอผลการดาเนินงาน Best Practice งานส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดละ 2 คน/5 จังหวัด
จานวน 10 คน
5. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต สาขาสุขภาพจิต
จานวน 1 คน
6. ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชชุมชนโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จานวน 5 คน
วิทยากร/คณะทางาน จานวน 21 คน
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 1 ผลประกวดการดาเนินงานพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต/นวัตกรรมการ
ดาเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช/บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ ๓ ประจาปี 2562 รายละเอียดดังนี้
1. รางวัลพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอระดับดีเด่น เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่
- เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการหมู่บ้านต้นแบบการเฝ้าระวัง
และป้องกันการฆ่าตัวตาย อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
- เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาธิสั้นในโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
- ศูนย์พัมนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกรด อาเภสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองด้วยกิจกรรม triple P ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
- วิทยาลัยผู้สูงอายุตาบลโพธิ์ไทรงาม จังหวัดพิจิตร สร้างสุข 5 มิติในวิทยาลัยผู้สูงอายุตาบลโพธิ์ไทร
งาม อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลานดอกไม้ เรื่องระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยใน ตาบลลานดอกไม้ตก อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
- นางพรพรรณ อยู่สุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ 3 ประจาปี ๒๕๖๒
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 | Annual Report 2019

107

2. รางวัลนวัตกรรมการดาเนินงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ
2562
- เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการนาแอปพิเคชั่นอสม.ออนไลน์
มาใช้ในงานสุขภาพจิต
- โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เรื่องหมอใจใกล้บ้าน
- เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
- เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรม
และจิตสังคมเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอวชิรบารมี
- โรงพยาบาลกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร เรื่องการบูรณาการการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม
โดยทีมสหสาขาโรงพยาบาลกาแพงเพชร
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานสุ ขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขการดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย พร้อมทั้ง วาง
แผนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และแผนการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รายจังหวัด
จังหวัดพิจิตร
กลุ่มวัย
แม่และเด็กปฐมวัย
(0-5 ปี)

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- แม่วัยรุ่น
- พัฒนาการล่าช้า
- ระบบข้อมูล/การคีย์ข้อมูล
- ทักษะการตรวจของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- การเข้าถึงบริการของเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า

วัยรุ่น+วัยเรียน

-การคัดกรอง
-การเข้าถึงบริการ

วัยทางาน

- กลุ่ม NCD
- ความเครียด
- ปัญหาซึมเศร้า
- ปัญหาฆ่าตัวตาย

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- ประเมินความเครียดในหญิง
ตั้งครรภ์
- ประเมินการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- พัฒนาแอปพลิเคชั่นพัฒนาการ
เด็ก เรื่อง การติดตาม/การตรวจ
(ทักษะการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและศพด.)/ระบบ
ข้อมูล/การส่งต่อ
- การคัดกรองของหน่วยบริการ
สาธารณสุขเชื่อมกับโรงเรียน
- การส่งต่อ
- การบาบัด/กิจกรรม
- TO BE NUMBER ONE
- เฝ้าระวังและคัดกรองในกลุ่มที่
มีปัญหาเครียด/ซึมเศร้า/ฆ่าตัว
ตาย/NCD
- กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- การฟื้นฟูทักษะความรู้
เจ้าหน้าที่/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน
- ระบบการคีย์ข้อมูล
- สื่อและอุปกรณ์สนับสนุน
- การพัฒนาอสม. 4.0
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กลุ่มวัย
วัยสูงอายุ

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- ปัญหาซึมเศร้า
- ปัญหาฆ่าตัวตาย
- ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล
- Care Giver Burn out
- การเข้าถึงบริการ

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุตดิ บ้าน ติดเตียง
ติดสังคม
- กลุ่มผู้ป่วย
> ด้านสังคม : สร้างสุขภาวะ/
เฝ้าระวัง/ช่วยเหลือ/สวัสดิการ
> ตัวผู้ป่วย : เข้าถึง/ต่อเนื่อง/
Re-Admit
> ญาติผู้ป่วย : จัดการ
ความเครียด/สร้างพลังเชิงบวก/
ทักษะผู้ดูแล

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- มีระบบดูแลที่ต่อเนื่อง
- ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงมี
กิจกรรมดูแล
- การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแล
- สื่อสนับสนุนในชุมชนเพื่อให้
ชุมคนมีความรู้

กลุ่มวัย
ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
แม่ แ ละเด็ ก ปฐมวั ย -ระบบการบริหารจัดการ
(0-5 ปี)
ภายในโรงพยาบาล
กาแพงเพชร การเชื่อมโยง
ระหว่างฝ่ายต่างๆในการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
- หน่วยงานไม่ได้รับการคืน
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- ระบบงานไม่เอื้ออานวยใน
การติดตามเด็กเข้ามารับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
- การไม่เข้าใจระบบการ
ติดตามเด็ก/การลงบันทึก
ข้อมูลในระบบ
- อัตรากาลังไม่เพียงพอ

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- การขยายเครือข่ายในระดับ
รพ.สต.ให้สามารถใช้เครื่องมือ
กระตุ้นพัฒนาการได้ (TEDA4I)
- การสร้างเครือข่ายครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ผูป้ กครอง ให้
เข้มแข็ง การสร้างทัศนคติด้าน
เด็กไม่สมวัย

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- อุปกรณ์ TEDA4I
- สื่ อ การสอนที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
พื้นที่
- ทีมวิทยากร/การนิเทศติดตาม

จังหวัดกาแพงเพชร

วัยเรียน/วัยรุ่น

- ระบบบุคลากรนอกเครือข่าย - พัฒนาระบบ OHOS+ ใน
สาธารณสุข (ครู) มีการ
โรงเรียนขยายโอกาส
เปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบบ่อย
ทาให้การดาเนินงาน
ประสานกันติดขัด

- ทีมวิทยากร
- งบประมาณ
- สื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมใช้
งาน
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กลุ่มวัย
วัยทางาน

ผู้สูงอายุ

จิตเวช

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- อัตรากาลังไม่เพียงพอ
จานวนคนน้อย ส่งผลให้การ
ทางานไม่ค่อยราบรื่น
โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูล
คือ ได้ทาในหน้างาน แต่การ
บันทึกข้อมูลไม่สามารถลงได้
ทันเวลา เนื่องจากภาระหน้า
งานเยอะ ไม่มีเวลา และไม่มี
คนช่วยบันทึกข้อมูล
- อัตรากาลังไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- การสร้างสุขให้เครือข่าย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ขยายพื้นที่การสร้างสุขใน
ชุมชน

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- ทีมวิทยากร
- งบประมาณ
- สื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมใช้
งาน

- ขยายพื้ น ที่ ก ารสร้ า งสุ ข ใน - ทีมวิทยากร
- งบประมาณ
ผู้สูงอายุ
- สื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมใช้
งาน
- ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชและ
- ผลักดันให้เกิดโครงสร้างกลุ่ม
ยาเสพติด มีภาระหน้างานใน
งานสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชใน
การดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีความ
โรงพยาบาล รวมทั้ ง กรอบ
ผิดปกติทั้งด้านความคิด
อัตรากาลังในการปฏิบัติงานใน
อารมณ์ และพฤติกรรมเป็น
ระดับกระทรวงสาธารณสุข
การบอกถึงความยุ่งยาก
-จัดระบบการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยที่
ซับซ้อน ทาให้ใช้เวลานานใน
เอื้ อ ต่ อ การท างานในภาพเขต
การดูแลให้กจิ กรรมการ
สุ ข ภ า พ ที่ 3 แ ล ะ ใ นฐ า น ะ
พยาบาลในแต่ละราย บางราย
โร งพย า บา ล ร ะดั บ ตติ ย ภู มิ
ทากิจกรรมครอบครัว บางราย
(โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ทากิจกรรมกลุ่ม ประกอบกับ
ราชนครินทร์)
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและกลุม่ ใช้
- การสร้างเครือข่ายนอกระบบ
ยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สาธารณสุ ข ที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น
แต่ผู้รับผิดชอบหลักในงาน
ด าเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย/
รพช.บางแห่งมี 1-2 คน
MOU หน่ ว ยงานรั ฐ ระดั บ กรม
(เทียบปริมาณงาน Work
สุ ข ภ า พ จิ ต ห รื อ ก ร ะ ท ร ว ง
Load แต่กาลังคนน้อย)
สาธารณสุข
- จานวนคนน้อย ส่งผลให้
- ทีมวิทยากร
การทางานไม่ค่อยราบรื่น
โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูล
คือ ได้ทาในหน้างาน แต่การ
บันทึกข้อมูลไม่สามารถลงได้
ทันเวลา เนื่องจากภาระหน้า
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กลุ่มวัย

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
งานเยอะ ไม่มีเวลา และไม่มี
คนช่วยบันทึกข้อมูล
- ระบบ Refer System
(โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ มี
ขั้นตอนการรับ Admit เข้าถึง
ยาก ในกรณีผปู้ ่วยจิตเวชใน
พื้นที่ Acute
Psychosis/Violence/SMI-V
โดยมีขั้นตอนหลายประเด็นฯ
ที่ให้โรงพยาบาลทีส่ ่งต่อดูแล
ตามขั้นตอนก่อนส่งมา
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ราชนครินทร์ (ซึ่งความเป็น
จริงเป็นข้อจากัดที่จะจัดการได้
ในกลุ่มผู้ป่วยทีม่ ีอาการทางจิต
กาเริบรุนแรง)
- สุรา ยาเสพติด มีผลกระทบ
ต่อปัญหาทางจิตเวชที่รุนแรง
ควรมีมาตรการเข้มงวดในเรื่อง
การควบคุม
- ปัญหาการดูแลผูป้ ่วยจิตเวช
ยังแบ่งบทบาทหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยังไม่
ชัดเจน เช่น ผู้ป่วยไม่มญ
ี าติ
ผู้ป่วยก้าวร้าว ชุมชนจะยกให้
เป็นบทบาทของสาธารณสุข
อย่างเดียว

สิ่งที่จะทาในปี 2563

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- ปัญหา DSPM TEDA4I ขาด
การส่งต่อข้อมูล/การคืนข้อมูล
- การตรวจพัฒนาการพบว่าไม่
เป็นข้อมูลจริง
- การลงข้อมูล IT ยังไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- บูรณาการงาน Well Child
ร่วมกับงานจิตเวชเด็ก
- ขยายพื้นที่ Node ให้มีการ
ตรวจและติดตามเพื่อการเข้าถึง

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- งบประมาณ / วิทยากรในการ
ให้ความรู้
- สื่อในการสนับสนุนในเด็ก
- อุปกรณ์ DSPM ชารุด

จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มวัย
แม่และเด็กปฐมวัย
(0-5 ปี)
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กลุ่มวัย
วัยรุ่น+วัยเรียน

วัยทางาน

วัยสูงอายุ

จังหวัดชัยนาท
กลุ่มวัย
แม่และเด็กปฐมวัย
(0-5 ปี)

วัยรุ่น+วัยเรียน

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- การคัดกรองยังไม่ครอบคลุม
ทุกโรงเรียน
- บุคลากรที่รับการอบรม
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
- ผู้ปกครองยังไม่เห็น
ความสาคัญ
ไม่มีความรู้เรื่องโรค
- การเข้าถึงโดยการออกพื้นที่
เชิงลึกยังไม่ครอบคลุม
- โรงเรียนไม่ส่งข้อมูลให้
สาธารณสุข
- ท้องไม่พร้อม ท้องซ้า
- ยาเสพติด
- Bully ในเด็ก
- ติดเกมส์
- การฆ่าตัวตาย
- health literacy ยังน้อย

- กลุ่มสูงอายุ/NCD/เสี่ยงฆ่า
ตัวตาย
- สมองเสื่อม

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- การคัดกรอง และการค้นหา
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
- กลุ่มที่มีปัญหาเข้าไม่สามารถ
เข้าถึงบริการ
- ผู้ปกครอง/ครู ไม่เห็น
ความสาคัญ
- ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลจากครู
- ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลจาก
ศูนย์สุขภาพจิต

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- บูรณาการร่วมกับ พชอ.
- เชื่อมโยง บรรยาย OHOS
- พชอ.
- อาเภออนามัยเจริญพันธุ์
- พัฒนาเพจ Facebook
การเข้าถึงบริการ

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

- การคัดกรอง เพิ่มการเข้าถึง
- พชอ.
- รพ.แม่ข่าย Conference ลูก
ข่าย
- อสม. ออนไลน์ (Application)
- คัดกรองภาวะสมองเสื่อม
(AMT / MMSE / MOCA) - สุข
5 มิติ ครอบคลุมทุกอาเภอ
- จัดอบรมจานวนเจ้าหน้าที่ อส
ม. รพ.สต. เรื่องการคัดกรอง ให้
ความรู้เรื่องสมองเสื่อม

- สื่อ โสต
- งบประมาณ
- วิทยากร

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- คัดกรองให้ครอบคลุม
- เพิ่มการเข้าถึงบริการ ติดตาม
ต่อเนื่อง
- เน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- ด้านวิชาการ
- พัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

- คลินิกสัญจรจากศูนย์
สุขภาพจิต
- ลงพื้นที่เชิงรุกโดยทีม

- สื่อ โสต
- งบประมาณ
- วิทยากร
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กลุ่มวัย

วัยทางาน

วัยสูงอายุ

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
- ไม่ได้นาข้อมูลมาวางแผน
แก้ไขปัญหา
- ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
- พฤติกรรมเสี่ยง
- ฆ่าตัวตาย
- ยาเสพติด/บุหรี่/สุรา
- พฤติกรรมสุขภาพ

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- มีระบบติดตามช่วยเหลือที่
ชัดเจนครอบคลุมทุกโรงเรียน
- ขยาย OHOS ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่
- จัดโครงการป้องกันการฆ่าตัว
ตาย
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- เสริมพลังใจผู้สูงอายุด้วย
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ

- ติดบ้าน ติดเตียง
- ขาดคนดูแล
- ภาวะซึมเศร้า

จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มวัย
ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
แม่และเด็กปฐมวัย - การเชื่อมโยงระหว่างฝ่าย
(0-5 ปี)
ต่างๆในการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก
-การคืนข้อมูลพัฒนาการเด็ก
-การติดตามเด็กเข้ามารับการ
กระตุ้นพัฒนาการ
-การไม่เข้าใจระบบการติดตาม
เด็ก/การลงบันทึกข้อมูลใน
ระบบ
-อัตรากาลังไม่เพียงพอ
วัยรุ่น+วัยเรียน บุคลากรเครือข่าย
มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
บ่อย ทาให้การดาเนินงาน
ประสานกันติดขัด
วัยทางาน
- ภาวะเครียด
- ภาวะซึมเศร้า
- บุหรี่ สุรา ยาเสพติด

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
สุขภาพจิต
- งบประมาณจัดทาโครงการ

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

-วิทยากร

สิ่งที่จะทาในปี 2563
- การขยายเครือข่าย ให้สามารถ
ใช้เครื่องมือTEDA4I
- การสร้างเครือข่ายครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ผูป้ กครอง ให้
เข้มแข็ง การสร้างทัศนคติด้าน
เด็กไม่สมวัย

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- การฟื้นฟูทักษะความรู้
เจ้าหน้าที่/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน
- ระบบการคีย์ข้อมูล

-พัฒนาระบบ OHOS

- ทีมวิทยากร
- งบประมาณ

- การสร้างสุขให้เครือข่าย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ขยายพื้นที่การสร้างสุขใน
ชุมชน
- ขยายพื้นที่การดาเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์

- วิทยากร
- สนุบสนุนสื่อ
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กลุ่มวัย
วัยสูงอายุ

ปัญหา/อุปสรรคปี 2562
สิ่งที่จะทาในปี 2563
- การดาเนินกิจกรรมความสุข - ขยายพื้นที่การดาเนินงาน
5 มิติในพื้นที่เป็นเรื่องใหม่
กิจกรรมสุข 5 มิติ
- บุคลากรไม่เพียง /เปลี่ยนงาน
- การดาเนินงานสุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
- อุปกรณ์ TEDA4I
- สื่อการสอนที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่
- ทีมวิทยากร/การนิเทศติดตาม

กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพึงพอใจโครงการจากผู้เข้าสัมมนาระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.16
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน
เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental
health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0
เป็ นคนอารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทาประโยชน์ช่ว ยเหลื อผู้ อื่น
และสังคม (CPR : Creation, Positive, Response to Society) มีระบบบริการสุขภาพจิตที่มีมาตรฐาน
และภาคีเครือข่ายร่ว มขับเคลื่ อนงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุ ขภาพสู่ เป้าหมายคือประชาชนสุ ขภาพจิตดี
“คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ดาเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/ โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย
1. เนื้อหาการบรรยายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดาเนินงานในพื้นที่
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ และได้แนว
ทางการดาเนินงานในปีถัดไป
3. สามารถนาแผนบูรณาการงานสุขภาพจิตที่วางแผนร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตและจังหวัดเครือข่าย
ภายในเขตสุขภาพที่ 3 ไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานภายใน ปี 2563 ได้
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ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาประเมินผลการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีประมาณ 2562
ระหว่าง วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงละคร จังหวัดลาปาง
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