
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
 ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือให้บรรจุตามวิสัยทัศน์ 
การพัฒนางานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และกรมสุขภาพจิต คือ เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข โดยเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต มีดังนี้  1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุม 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเขตสุขภาพที่ 3 และส่วนที่ 3 การด าเนินงาน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 หวังว่ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อบุคลากรหน่วยงานของท่าน สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่รับผิดชอบ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำง                  หน้ำ 

1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

5 

2 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภทและเพศ 18 
3 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภท  18 
4 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 
19 

5 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพท่ี 3 20 
6 แสดงจ านวนประชากร ของเขตสุขภาพที่ 3  จ าแนกรายจังหวัด ปี 2564 21 
7 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2564 21 
8 แสดงจ านวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2559 - 2563 23 
9 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 
24 

10 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมท้ังหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

25 

11 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสัน้สะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

26 

12 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคออทิสติกสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

27 

13 แสดงประชากรกลางปี จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 – 2563 แยกรายจังหวัด 

32 

14 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัด 
ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

33 

15 แสดงสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 33 
16 แสดงระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  

เขตสุขภาพท่ี 3 แยกรายจังหวัด 
45 

17 แสดงจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 

47 

 
 
 



สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
ตำรำง                         หน้ำ 

18 แสดงผลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO 
ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

55 

19 แสดงผลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO 
ในปีการศึกษา 2563 เขตสุขภาพท่ี 3 จ าแนกรายจังหวัด 

57 

20 แสดงผลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO  
ในปีการศึกษา 2564 เขตสุขภาพท่ี 3 จ าแนกรายจังหวัด 

58 

21 แสดงการเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูล School Health HERO ปีการศึกษา 2564 
เขตสุขภาพท่ี 3   

60 

22 แสดงจ านวน HERO Consultant เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 60 
23 แสดงจ านวนประชากรวัยท างานอายุ 15 - 59 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 70 
24 แสดงผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3  

ปีงบประมาณ 2564 
70 

25 แสดงจ านวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3
ปีงบประมาณ 2564 

71 

26 แสดงร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564  

71 

27 แสดงจ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3  
ปีงบประมาณ 2564 

72 

28 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2562 – 2564 ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา 

81 

29 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 81 
30 แสดงผลจ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และ Burnout 

เขตสุขภาพที่ 3 
96 

31 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 

106 

32 แสดงข้อมูลรายละเอียดแต่ละประเด็นของผลการด าเนินงานบูรณาการงานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 

108 

 



สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำง                  หน้ำ 

33 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน 

111 

34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต 
ที่พึงประสงค์ตามบริบทชุมชน 

112 

  35 แสดงกลุ่มเป้าหมายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพ
ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

115 

36 แสดงกลุ่มเป้าหมายโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 

123 

37 แสดงข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตาย รายเขตสุขภาพ  ปี 2559 – 2561   131 
38 แสดงแผนการด าเนินงานสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
146 

39 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 156 
40 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ (โรงพยาบาลชุมชน) 157 
41 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ  

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
158 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



สำรบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ                          หน้ำ 

1 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 

19 

2 แสดงปิรามิดประชากร เขตสุขภาพท่ี 3  22 
3 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3  

ปี 2559 - 2563 
23 

4 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

24 

5 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

25 

6 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

26 

7 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

27 

8 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 

28 

9 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 

29 

10 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 30 
11 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 30 
12 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทาง

มาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน แยกรายจังหวัด เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

31 

13 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 – 2563 
แยกรายจังหวัด 

32 

14 แสดงรายงานการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตของคนไทย ปีงบประมาณ 2564 35 
15 แสดงรายงานผลการคัดกรองสุขภาพจิตของคนไทย แนวโน้มแต่ละด้าน 4 ประเด็น 

ได้แก่ เครียดสูง (Stress) เสี่ยงซึมเศร้า (Depression) เสี่ยงฆ่าตัวตาย (Suicide) และ
ภาวะหมดไฟ (Burnout) ปีงบประมาณ 2564 

36 

 
 



 
สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

 

แผนภูมิ                          หน้ำ 

16 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมินรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 36 
17 แสดงรายงานการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 

ปีงบประมาณ 2564 
37 

18 แสดงรายงานผลการคัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนไทยเขตสุขภาพที่ 3 แนวโน้ม  
แต่ละด้าน 4 ประเด็น ได้แก่ เครียดสูง (Stress) เสี่ยงซึมเศร้า (Depression) เสี่ยง 
ฆ่าตัวตาย (Suicide) และภาวะหมดไฟ (Burnout) ปีงบประมาณ 2564 

37 

19 แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน   
ด้วยเครื่องมือ DSPM ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

38 

20 แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน 
แล้วพบว่าสงสัยล่าช้า ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

39 

21 แสดงการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

40 

22 แสดงจ านวนเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2564 เขตสุขภาพที่ 3 แยกรายจังหวัด 42 
23 แสดงระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ระดับประเทศ ปี 2559 43 
24 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ในเขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบ ปี 2554 กับปี 2559 แยกรายจังหวัด 
44 

25 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ 

45 

26 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 เปรียบเทียบ ปี 2559 และปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ 

46 

27 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปี 2559 ในเขตสุขภาพที่ 3 แยกรายจังหวัด 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

 
 

  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต      

ระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้นสุขภาพจิต 

      3. เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล 
สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
       4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 

 

 

 

  

MOPH 

วิสัยทัศน์ 

 
 

ค่านิยม “MOPH & MENTAL & 3S” 
 
 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ
สูงสุด (ควบคุมตนเอง

ให้ท างาน คิด พูด อย่างมีสติ 
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม 

มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ 

มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบ)

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อระบบสุขภาพ

ยึดประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
เป็นศูนย์กลาง
ในการท างาน

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
เคารพผู้อื่น เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้
รู้ชนะ รับฟังความเห็น

ต่าง จัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 
ช่วยแก้ไขปัญหา
ในยามคับขัน

พันธกิจ 
 

M 
Mastery 

O 
Originality 

P 
People 

Centered 
Approach 

H 
Humility 
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 1. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชด ารัส พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE และ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างต่อเนื่อง 

 2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและรองรับการแพร่ระบาดทั้ง 3 ระยะ ในระลอกที่ 2 และระลอก
ต่อไปที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 3. ร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยเข้ากับระบบ  
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือตอบสนองพันธสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
 4. พัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คิดเชิงบวก 
(Positivity) และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม (Response to Society) คือ "คิดดี คิดให้ คิดเป็น 
เป็นสุข : CPR" ตลอดจนเร่งพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคมและจริยธรรม (SMQ : Social 
Moral Quotient) เพ่ือให้คนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for 
New Normal) หน่วยบริการจิตเวชต้องเป็น Smart Hospital เพ่ือลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอย
ตามหลักการ EMS ได้แก่ Environment : สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้น่าอยู่ Modernization :  
มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Service : ระบบบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย 
 6. พัฒนาบุคลากรของกรมสุขภาพจิตให้เป็นคนมีศักยภาพสูงแบบ Multitasking มีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) และส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีความสุข 

MENTAL 

Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

Network สัมพันธ์เครือข่าย

Teamwork ท างานเป็นทีม

Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

M 
E 
N 
T 

A 

นโยบำยกำรพัฒนำงำนสุขภำพจิตของอธิบดีกรมสุขภำพจิตประจ ำปีงบประมำณ 2564     

(แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลำกร อธิบดีกรมสุขภำพจิต) 

 

 

 

S1 System 
การท างานเป็นระบบ 

S2 Standard 
การท างานตามมาตรฐาน

S3 Simplify 
ง่ายต่อการน าไปใช้

3S 

L 
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  1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
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รูปภำพที่ 1 แผนที่ยุทธศำสตร์ ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 ปีงบประมำณ 2564   
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ตำรำงท่ี 1 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยตำมเป้ำประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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รูปภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภทและเพศ 
 

ประเภท 
จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทและเพศ 

ชำย หญิง รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้ำรำชกำร 3 14.29 9 42.86 12 57.14 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - 
พนักงำนรำชกำร 2 9.52 7 33.33 9 42.86 
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  - - - - - - 
รวม 5 23.81 16 76.19 21 100 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
กระทรวงฯ 

รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สำยงำนหลัก/ สำยวิชำชีพ 
อ านวยการต้น 1 4.76 - - - - - - 1 4.76 

นักจิตวิทยาคลินิก 1 4.76 - - 1 4.76 - - 2 9.52 

นักสังคมสงเคราะห ์ - - - - 1 4.76 - - 1 4.76 

นักวิชาการสาธารณสุข 7 33.33 - - 2 9.52 - - 9 42.86 

สำยสนับสนนุ 
นักจัดการงานท่ัวไป 1 4.76 - - 1 4.76 - - 2 9.52 

นักวิชาการเงินและบญัช ี - - - - 1 4.76 - - 1 4.76 

เจ้าพนักงานธุรการ 1 4.76 - - 3 14.29 - - 4 19.05 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 4.76 - - - - - - 1 4.76 

รวม 12 57.14 - - 9 42.86 - - 21 100 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ  
       2562 – 2564 

 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ตำรำงท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ  

       2562 – 2564 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 

2562 
ปีงบประมำณ 

2563 
ปีงบประมำณ 

2564 
รวม 

ค่ำตอบแทน 13,772.00 27,380.00 0 41,152.00 
ค่ำวัสดุ 323,460.57 205,103.96 204,536.90 733,101.43 
ค่ำใช้สอย 1,113,817.75 812,841.63 670,883.68 2,597,543.06 
ค่ำสำธำรณูปโภค 137,664.88 141,715.21 128,920.22 408,300.31 
ค่ำเช่ำรถยนต์ 170,172.80 255,259.20 255,259.20 680,691.20 

รวม 1,758,888.00 1,442,300.00 1,259,600.00 4,460,778.00 
 หมำยเหตุ : ค่าเช่ารถยนต์ประจ าปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายจ านวน 8 เดือน (กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) 
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ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถยนต์

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ  2562 - 2564

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 รวม

1 : 100,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภำพที่ 3 

 

 

  เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร

ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,995,309 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และตาก 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และกาญจนบุรี 
รูปภำพที่ 3 แสดงแผนที ่เขตสุขภาพที่ 3 

 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

1.1 กำรปกครอง 
เขตการปกครองทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย 54 อ าเภอ 420 ต าบล 4,429 หมู่บ้าน 132 เทศบาล 

330 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตำรำงท่ี 5 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพที่ 3 

จังหวัด เขตกำรปกครอง 
อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. อบจ. 

นครสวรรค์ 15 128 1,431 21 121 1 
ก าแพงเพชร 11 78 983 25 64 1 
พิจิตร 12 89 935 28 73 1 
อุทัยธานี 8 70 642 14 49 1 
ชัยนาท 8 51 505 38 20 1 
รวม 54 416 4,496 126 327 5 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 กันยายน 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภำพที่ 3 
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  จากตารางที่  5 เขตสุขภาพที่  3 มีจ านวนอ าเภอทั้ งหมด 54 อ าเภอ จ านวนต าบลทั้งหมด 416 ต าบล  
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 4,496 หมู่บ้าน จ านวนเทศบาลทั้งหมด 126 แห่ง จ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล 
327 แห่ง และจ านวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง 
 
 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนประชากร ของเขตสุขภาพที่ 3 จ าแนกรายจังหวัด ปี 2564 

จังหวัด 
ประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
นครสวรรค์ 349,176 368,498 717,674 
ก ำแพงเพชร 258,625 261,489 520,114 
พิจิตร 173,973 191,359 365,332 
อุทัยธำนี 123,836 130,480 254,316 
ชัยนำท 114,662 128,791 243,453 
รวม 1,020,272 1,080,617 2,100,889 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 จากตารางที่ 6 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,100,889 คน แบ่งเป็นประชากรชาย
จ านวน 1,020,272 คน และประชากรหญิงจ านวน 1,080,617 คน  

ตำรำงท่ี 7 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2564 

ช่วงอำยุ (ปี) 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

0-4 ปี 47,099 43,703 90,802 
5-9 ปี 62,079 57,744 119,823 

10-14 ปี 74,622 69,958 144,580 
15-19 ปี 74,173 69,019 143,192 
20-24 ปี 71,798 64,595 136,393 
25-29 ปี 61,978 60,082 122,060 
30-34 ปี 56,605 52,271 108,876 
35-39 ปี 58,360 54,020 112,380 
40-44 ปี 63,464 63,449 126,913 
45-49 ปี 70,454 74,456 144,910 
50-54 ปี 76,402 88,288 164,690 

2. ข้อมูลประชำกร 
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ช่วงอำยุ (ปี) 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

55-59 ปี 81,082 95,008 176,090 
60-64 ปี 68,894 83,979 152,873 
65-69 ปี 56,601 70,569 127,170 
70-74 ปี 41,156 52,650 93,806 
75-79 ปี 25,533 33,981 59,514 

80 ปีขึ้นไป 29,972 46,845 76,817 
รวม 1,020,272 1,080,617 2,100,889 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  จากตารางที่ 7 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากร รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,100,889 คน ประชากรชายจ านวน 
1,020,272 คน คิดเป็นร้อยละ 48.56 ประชากรหญิงจ านวน 1,080,617 คน คิดเป็นร้อยละ 51.44 ช่วงอายุ 
55-59 ปี มีประชากรสูงสุดคือ 176,090 คน รองลงมา ช่วงอายุ 50-54 ปี มีประชากร 164,690 คน และช่วง
อายุ 75-79 ปี มีประชากรน้อยสุด 59,514 คน 

แผนภูมิที่ 2 แสดงปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 3 

 
ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) วันที่ 30 กันยายน 2564  
 จากแผนภูมิที่ 2 ปิรามิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของเขตสุขภาพที่ 3  
โดยจ าแนกอายุและเพศ พบว่าประชากรเพศชายในช่วงอายุ 55-59 ปี มีจ านวนประชากรมากที่สุด จ านวน 
81,082 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 50-54 ปี มีจ านวน 76,402 คน และช่วงอายุน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ  
75-79 ปี  มีจ านวน 25,533 คน ส่ วนประชากรเพศหญิง ช่วงอายุที่ มีจ านวนประชากรมากที่ สุ ด 
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คือ ช่วงอายุ 55-59 ปี จ านวน 95,008 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 50-54 ปี จ านวน 88,288 คน และช่วงอายุ
น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 75-79 ปี จ านวน 33,981 คน      

 

3.1 อัตรำเกิด อัตรำตำย 

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ านวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2559-2563 
ปี พ.ศ. ประชำกร เกิด ตำย อัตรำเพิ่ม 

ธรรมชำติ จ ำนวน อัตรำ:1,000 ปชก. จ ำนวน อัตรำ:1,000 ปชก. 
2559 3,000,209 22,806 7.60 24,631 8.20 -0.60 
2560 2,995,999 22,211 7.41 22,540 7.52 -0.11 
2561 2,988,841 20,481 6.85 23,082 7.72 -0.87 
2562 2,977,294 18,954 6.37 19,828 6.66 -0.29 
2563 2,935,081 18,529  6.31 24,488 8.34 -2.03 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559-2563 

 
ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ตั้งแต่ปี 2559-2563 อัตราเกิดของประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2559-2563 ส าหรับอัตราตายลดลงในปี 2560 และปี 2562 เพ่ิมขึ้นในปี 2561  
และปี 2563 ส าหรับอัตราเพ่ิมธรรมชาติพบว่า ลดลงในปี 2559 และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในปี 2560  และกลับมา
ลดลงในปี 2561 และปี 2563 

3. ข้อมูลระบำดวิทยำของประชำกร เขตสุขภำพที่ 3 

 
 



 24 
 

 

4.1 สถำนกำรณ์กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 

4.1.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562-2564  

ตำรำงท่ี 9 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
      เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. ก ำแพงเพชร 13,563 13,579 13,624 13,884 15,520 17,397 102.37 114.14 127.69 

2. ชัยนำท 6,631 6,621 6,616 5,658 7,422 8,437 85.33 112.10 127.52 

3. นครสวรรค์ 20,138 20,185 20,189 17,999 19,555 21,566 89.38 96.88 106.82 

4. พิจิตร 10,369 10,362 10,346 7,538 8,621 9,762 72.70 83.20 94.36 

5. อุทัยธำนี 6,236 6,248 6,259 7,185 8,009 8,805 115.22 128.19 140.68 

รวมทั้งหมด 56,937 56,995 57,034 52,264 59,127 65,967 91.79 103.71 115.66 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพที่ 3  
       เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

4. ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
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   จากแผนภูมิที่ 4 พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้รับการวินิจฉัย และรักษา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2564 
พบว่า จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 140.68 รองลงมา
คือ จังหวัดก าแพงเพชร คิดเป็นร้อยละ 127.69 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุข น้อยที่สุดคือ 
จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 94.36 

  4.1.2 ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562-2564 

ตำรำงที่ 10 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมทั้งหมดที่ได้ รับการวินิจฉัย และรักษา เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. ก ำแพงเพชร 4,718 4,718 4,825 3,099 3,308 3,954 65.68 70.11 81.95 

2. ชัยนำท 2,210 2,210 2,232 1,810 1,992 2,325 81.90 90.14 104.17 

3. นครสวรรค์ 7,005 7,005 7,175 5,355 5,755 6,728 76.45 82.16 93.77 

4. พิจิตร 3,607 3,607 3,635 2,888 3,102 3,570 80.07 86.00 98.21 

5. อุทัยธำนี 2,169 2,169 2,195 1,514 1,642 1,900 69.80 75.70 86.56 

รวมทั้งหมด 19,709 19,709 20,062 14,666 15,799 18,477 74.41 80.16 92.10 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

แผนภูมิที่ 5 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพที่ 3  
       เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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จากแผนภูมิที่ 5 พบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
จังหวัดชัยนาท มีผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 104.17 รองลงมาคือ 
จั งหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 98.21 และจังหวัดที่มีการเข้ าถึ งบริการสาธารณสุ ขน้อยที่สุ ดคือ  
จังหวัดก าแพงเพชร คิดเป็นร้อยละ 81.95 

4.1.3 ผู้ป่วยโรคสมำธิสั้นเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562-2564 
ตำรำงที่ 11 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. ก ำแพงเพชร 4,795 4,795 4,786 561 732 1,022 11.70 15.27 21.35 
2. ชัยนำท 1,895 1,895 1,898 246 290 337 12.98 15.30 17.76 
3. นครสวรรค์ 6,389 6,389 6,390 1,034 1,301 1,594 16.18 20.36 24.95 
4. พิจิตร 3,328 3,328 3,316 628 757 893 18.87 22.75 26.93 
5. อุทัยธำนี 2,100 2,100 2,096 253 314 365 12.05 14.95 17.41 

รวมทั้งหมด 18,507 18,507 18,486 2,722 3,394 4,211 14.71 18.34 22.78 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

แผนภูมิที่ 6 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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จากแผนภูมิที่ 6 พบว่าผู้ป่วยผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัย  
และรักษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2564  
พบว่า จังหวัดพิจิตร มีผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.93 รองลงมาคือ 
จังหวัดนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 24.95 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยที่สุดคือ จังหวัด
อุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ 17.41 

4.1.4 ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562-2564 

ตำรำงที่ 12 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคออทิสติกสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. ก ำแพงเพชร 193 193 182 82 94 34 42.49 48.70 18.68 
2. ชัยนำท 76 76 72 51 61 30 67.11 80.26 41.67 
3. นครสวรรค์ 259 259 243 150 181 69 57.92 69.88 28.40 
4. พิจิตร 130 130 122 75 91 53 57.69 70.00 43.44 
5. อุทัยธำนี 86 86 81 31 41 22 36.05 47.67 27.16 

รวมทั้งหมด 744 744 700 389 468 208 52.28 62.90 29.71 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

แผนภูมิที่ 7 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพที่ 3  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2564 จ าแนกรายจังหวัด 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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จากแผนภูมิที่ 7 พบว่าผู้ป่วยผู้ป่วยโรคออทิสติกมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัย  
และรักษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2564 
พบว่า จังหวัดพิจิตร มีผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.44 รองลงมาคือ 
จังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยที่สุดคือ จังหวัด
ก าแพงเพชร คิดเป็นร้อยละ 18.68 

 

5.1 อัตรำกำรป่วยด้วยโรคทำงจิตเวช 
5.1.1 โรคที่เป็นสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มำรับบริกำร 10 อันดับแรก เขตสุขภำพที่ 3 

แผนภูมิที่ 8 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 

จากแผนภูมิที่ 8 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 ได้แก่ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สาร 
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รองลงมาคือ เสพบุหรี่ กลุ่มอาการทางพฤติกรรมที่พบร่วมกับความผิดปกติทาง
สรีรวิทยาและปัจจัยทางกายภาพ โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียดและโรคโซมาโตฟอร์ม  
โรคจิตเภทพฤติกรรมแบบโรคทางจิตเภทและโรคหลงผิด โรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางอารมณ์ โรคจิตเภท 
เสพสุรา และความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย ตามล าดับ 

5. ข้อมูลระบำดวิทยำของโรคทำงจิตเวช 
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5.1.2 โรคที่เป็นสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชท่ีมำรับบริกำร 10 อันดับแรก เขตสุขภำพที่ 3  
แผนภูมิที่ 9 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 – 2564 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 
จากแผนภูมิที่ 9 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ  เขตสุขภาพที่ 3 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 ได้แก่ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท รองลงมาคือ เสพสุรา ความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย  
ความผิดปกติทางอารมณ์ โรคจิตเภทพฤติกรรมแบบโรคทางจิตเภทและโรคหลงผิด โรคซึมเศร้า โรคประสาท 
ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียดและโรคโซมาโตฟอร์ม โรคจิตเภท โรคสมองเสื่อม และผู้พยายาม 
ฆ่าตัวตาย ตามล าดับ 
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5.1.3 จ ำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มำรับบริกำร จ ำแนกรำยจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมำณ 
2562 - 2564 
แผนภูมิที ่10 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 
  จากแผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 – 2564 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการมากที่สุด 
รองลงมาคือ จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ตามล าดับ 

5.1.4 จ ำนวนผู้ป่วยในจิตเวชท่ีมำรับบริกำร จ ำแนกรำยจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมำณ  
2562 – 2564 
แผนภูมิที ่11 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 
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จากแผนภูมิที่ 11 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 – 2564 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการมากที่สุด 
รองลงมาคือ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร ตามล าดับ 

5.1.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับกำรดูแลตำมแนวทำงมำตรฐำนจำก
หน่วยบริกำรต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 เดือน เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562 – 2564 
แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจาก
หน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน แยกรายจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 – 2564 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 

จากแผนภูมิที่ 12 แสดงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐาน
จากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564 พบว่าปีงบประมาณ 
2563 และปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น
จากปีงบประมาณ 2562 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแล 
ตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการมากที่สุดคือ จังหวัด อุทัยธานี รองลงมาคือ จังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 140.68, 127.69 และ 127.52 ตามล าดับ 
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5.1.6 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 – 2563 
ตำรำงที่ 13 แสดงประชากรกลางปี จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ และอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพที่ 3
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 – 2563 แยกรายจังหวัด 

 
จังหวัด 

ประชำกรกลำงปี (คน) จ ำนวน 
ผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ (คน) 

อัตรำต่อแสน 
ประชำกร 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1. ก ำแพงเพชร 726,994 725,867 718,427 57 54 44 7.84 7.43 6.12 
2. ชัยนำท 328,648 326,611 324,195 25 24 36 7.60 7.34 11.10 
3. นครสวรรค์ 1,062,699 1,059,887 1,048,112 99 94 87 9.31 8.86 8.30 
4. พิจิตร 540,019 536,311 533,688 22 35 29 4.07 6.52 5.43 
5. อุทัยธำนี 329,205 328,618 326,761 30 16 20 9.11 4.86 6.12 

รวมทั้งหมด 2,987,565 2,977,294 2,951,183 233 223 216 7.80 7.49 7.32 
ที่มา : ฐานข้อมูลศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
(ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของปี พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการด าเนินการและรวบรวมข้อมูลจากกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่ประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการ) 

แผนภูมิที่ 13 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 – 2563  
แยกรายจังหวัด 

ที่มา : ฐานข้อมูลศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
 จากแผนภูมิที ่13 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 – 2563 
แยกรายจังหวัด พบว่า ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี พ.ศ. 2561 – 2563 จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จลงลง 
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ตำรำงท่ี 14 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 
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1. ก ำแพงเพชร 1 0 0 1 6 12 2 3 
2. ชัยนำท 0 0 0 0 7 9 1 5 
3. นครสวรรค์ 3 1 1 11 6 9 6 5 
4. พิจิตร 3 2 2 3 6 13 1 5 
5. อุทัยธำนี 2 0 0 2 2 8 3 6 

ภำพรวม 9 3 3 17 27 51 13 24 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ตำรำงท่ี 15 แสดงสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 

สถำนบริกำรสำธำรณสุข/จังหวัด ก ำแพงเพชร ชัยนำท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี รวม 

โรงพยำบำลศูนย์ (A) 0 0 1 0 0 1 
โรงพยำบำลทั่วไป (S) 1 1 0 1 1 4 
โรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก (M1) 0 0 0 0 0 0 
โรงพยำบำลชุมชนแม่ข่ำย (M2) 1 0 2 2 0 5 
โรงพยำบำลชุมชนขนำดใหญ่ (F1) 1 0 3 0 0 4 
โรงพยำบำลชุมชนขนำดกลำง (F2) 7 5 7 6 5 30 
โรงพยำบำลชุมชนขนำดเล็ก (F3) 2 2 1 3 2 10 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 75 72 189 109 89 534 
โรงพยำบำลสังกัดกรมวิชำกำร 0 0 2 0 0 2 
โรงพยำบำลสังกัดมหำวิทยำลัย 0 0 0 0 0 0 
สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำคเอกชน 2 1 7 4 0 14 

รวม 89 81 212 125 97 604 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

6. จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
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 7.1 สถำนกำรณ์สุขภำพจิตในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทย 

ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสุขภาพจิต ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุขเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  
จึงได้ประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการดูแล
เยียวยาจิตใจของประชาชน ภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 )  โ ดยมี ก า ร เ ต รี ย มคว ามพร้ อม ในกา รป้ อ งกั น และลดผลกระทบด้ า นสุ ขภาพจิ ต 
จากทุกภาคส่วน เน้นการด าเนินงานมาตรการเชิงรุกในการให้ความส าคัญกับการดูแลด้านจิตใจ และสัง คม 
ของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ส าหรับด าเนินการครอบคลุมทั้งมิติส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และสมาชิกในครอบครัว ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) ผู้เปราะบางทางสังคม บุคลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ด าเนินพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  
มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุน ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูด้านจิตใจประชาชน  
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับประเทศ และการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภาวะเครียด (Stress) 
2. โรคซึมเศร้า (Depression) 
3. การฆ่าตัวตาย (Suicide) 
4. ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) 
รวมไปถึงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ผ่านหอกระจายข่าว  

และช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
ซึ่งได้มีการจัดทีม MCATT ในหน่วยบริการทุกระดับทั่วทุกจังหวัด ทุกอ าเภอเพ่ือเชื่อมโยงไปกับการสร้าง  
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการปรับตัวกับผลกระทบเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว  

สถานการณ์ผลการประเมินระดับความเครียดของบุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชน มีแนวโน้ม  
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับการส ารวจในช่วงการระบาดระยะแรก ซึ่งอาจเป็นผลจากการเริ่มมีการผ่อนคลาย  
การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
และการด าเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพจิตมากขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ยังมีความจ าเป็นในการใช้ แนวทาง  
การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave 
of COVID-19 : C4) ที่กรมสุขภาพจิตได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานขึ้นมาเพ่ือรองรับสถานการณ์ 
ด้านสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบสุขภาพจิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้กักกัน/ผู้ติดเชื้อ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน COVID-19 กลุ่มเปราะบางต่อปัญหา
สุขภาพจิต และประชาชนทั่วไป/ชุมชน และกลุ่มที่ต้องมีการเน้นการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตหรือผู้ที่เป็น  

7. กำรส ำรวจสุขภำพจิตคนไทยในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 
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กลุ่มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข ผู้เกี่ยวข้องกับ COVID-19 กลุ่มผู้ป่วย NCD เรื้อรัง และกลุ่ม 
ติดสุรายาเสพติด ทั้งนี้การด าเนินงานของกรมสุขภาพจิตภายใต้กรอบแนวทางการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ได้ใช้กลไกการเสริมสร้างพลังด้วยวัคซีนใจ 
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ วัคซีนใจในบุคคล วัคซีนใจในครอบครัว และวัคซีนใจในชุมชน โดยวัคซีนใจในระดับ
บุคคล จะเน้นในเรื่อง การส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู วัคซีนใจในระดับครอบครัว  
จะเน้นในเรื่อง 3 พลัง ได้แก่ พลังบวก โดยการมองสถานการณ์ให้เป็นในเชิงบวกเพ่ือพร้อมที่จะรับมือ 
กับปัญหาที่เกิดขึ้น พลังยืดหยุ่น เป็นบทบาทที่จะสามารถสร้างการปรับตัวและท าหน้าที่ทดแทนเพ่ือรับมือ  
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสุดท้ายพลังร่วมมือเพ่ือเป็นพลังในการสร้างความปรองดองและก้าวผ่านวิกฤต
ไปได้ และสุดท้ายวัคซีนใจในชุมชน โดยสร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย สร้างชุมชนที่มีความหวัง สร้างชุมชนที่รู้สึก
สงบ สร้างชุมชนที่เข้าใจและโอกาส ใช้ศักยภาพของชุมชน พัฒนาเครือข่ายในการช่วยเหลือ สื่อสารและใส่ใจ 
ที่จะแก้ไขปัญหา และใช้สายสัมพันธ์ในชุมชนเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ไว้ใจ ให้ก าลังใจและส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันในสังคม 

แผนภูมิที่ 14 แสดงรายงานการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตของคนไทย ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า การเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตของคนไทย ปีงบประมาณ 2564  
จ านวน 1,812,664 ครั้ง มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 367,895 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม 2564 
จ านวน 307,631 ครั้ง เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 250,000 ครั้ง และเดือนเมษายน 2565 จ านวน 178,911 ครั้ง 
ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงรายงานผลการคัดกรองสุขภาพจิตของคนไทย แนวโน้มแต่ละด้าน 4 ประเด็น ได้แก่   
เครียดสูง (Stress) เสี่ยงซึมเศร้า (Depression) เสี่ยงฆ่าตัวตาย (Suicide) และภาวะหมดไฟ (Burnout) 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า การคัดกรองสุขภาพจิตของคนไทย มีแนวโน้มแต่ละด้าน 4 ประเด็น ได้แก่ 
เครียดสูง (Stress) จ านวน 193,300 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.66 เสี่ยงซึมเศร้า (Depression) จ านวน 227,389 ครั้ง 
คิด เป็นร้อยละ 12.54 เสี่ ยงการฆ่าตัวตาย (Suicide) จ านวน 127,625 ครั้ ง  คิด เป็นร้อยละ 7.04  
และภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) จ านวน 19,543 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.60  

 7.2 สถำนกำรณ์สุขภำพจิต เขตสุขภำพที่ 3 
  จากผลการส ารวจการประเมินสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 มีผู้ตอบแบบประเมินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 234,000 ครั้ง ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 16 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมินรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 3 

 
ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าจังหวัดที่มีการตอบแบบประเมินสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 มากท่ีสุดคือ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 147,739 ครั้ง 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยนาท จ านวน 34,856 ครั้ง จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 33,029 ครั้ง จังหวัดก าแพงเพชร  
จ านวน 10,549 ครั้ง และจังหวัดพิจิตร จ านวน 7,827 ครั้ง ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 17 แสดงรายงานการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า การเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนเขตสุขภาพที่  3  
จ านวน 234,000 ครั้ง มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 65,835 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนเมษายน 
2564 จ านวน 52,530 ครั้ง เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 36,758 และเดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 27,645 ครั้ง 
ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 18 แสดงรายงานผลการคัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนไทยเขตสุขภาพที่ 3 แนวโน้มแต่ละด้าน  
4 ประเด็น ได้แก่ เครียดสูง (Stress) เสี่ยงซึมเศร้า (Depression) เสี่ยงฆ่าตัวตาย (Suicide) และภาวะหมดไฟ 
(Burnout) ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า การคัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 มีแนวโน้มแต่ละด้าน  
4 ประเด็น ได้แก่ เครียดสูง (Stress) จ านวน 5,212 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.23 เสี่ยงซึมเศร้า (Depression) 
จ านวน 6,548 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.80 เสี่ยงการฆ่าตัวตาย (Suicide) จ านวน 3,350 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
1.43 และภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) จ านวน 1,394 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.81  
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ส่วนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต 

ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 

 
 
  1.1 ข้อมูลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เขตสุขภำพที่ 3 
  1.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองพัฒนำกำร 
 ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ด้วยเครื่องมือ DSPM  
ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 ในเขตสุขภาพที่ 3 ค่อนข้างท าได้ครอบคลุม โดยในปีงบประมาณ 2564  
พบว่า เด็กช่วงอายุ  9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM  
จ านวน 78,422 คน คิดเป็นร้อยละ 95.54 (เป้าหมาย : ร้อยละ 90) อีกท้ังสามารถค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาล่าช้า
ได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 สามารถค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้ จ านวน 19,369 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.70 (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) และในเด็กกลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้า สามารถติดตามมา     
คัดกรองซ้ าด้วย DSPM ครั้งที่ 2 จ านวน 18,544 คน คิดเป็นร้อยละ 96.41  และพบว่ากลับมาสมวัย  
จ านวน 18,208 คน คิด เป็นร้ อยละ 98.18 และยั งล่ าช้ า  จ านวน 336 คน คิด เป็นร้ อยละ 1.81  
(ที่มา : ข้อมูลจาก https://hdcservice.moph.go.th ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) 

แผนภูมิที่ 19  แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ด้วยเครื่องมือ DSPM 
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร เขต 3 ประเทศ

ร้อยละของกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยช่วงอำยุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. กลุ่มเด็กปฐมวัย 
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แผนภูมิที่ 20 แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน แล้วพบว่า สงสัยล่าช้า
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

  1.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนกระตุ้นพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
 ในปีงบประมาณ 2564 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ 
TEDA4I หรือด้วยเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน พบว่า มีจ านวน 439 คน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จ านวน 389 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.61 (เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70) อยู่ระหว่างติดตามมากระตุ้นจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.69 และติดตามไมได้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืนในช่วง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2562 2563 และ 2564 พบว่า เขตสุขภาพที่ 3 มีการเข้าถึงระบบ
บริการการกระตุ้นพัฒนาการเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยเป็นร้อยละ 34 ร้อยละ 84 และ 88.61 ตามล าดับ (ที่มา : 
ข้อมูลจาก https://hdcservice.moph.go.th ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย คือ 
  1. ผู้บริหารระดับเขต/ระดับจังหวัดให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย/
เป็นประเด็นหลักของเขตเพ่ือติดตามในเวทีการตรวจราชการ 
  2. มีการบูรณาการท างานร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 และร่วมกันผลักดันการด าเนินงาน
ผ่านมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
  3. เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพัฒนาการให้ความส าคัญและร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
การด าเนินงานเป็นอย่างด ี
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร เขต 3 ประเทศ

ร้อยละของเด็กปฐมวัยช่วงอำยุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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  4. มีการขับเคลื่อนผ่านอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด คณะท างานพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 3 
  5. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดมีการติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาการทุกเดือน 

แผนภูมิที่ 21 แสดงการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

  1.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เขตสุขภำพที่ 3 
 ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ร่วมมือกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานในเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือปิด GAP 
ในพ้ืนที่ อันจะส่งผลต่อการให้บริการแก่เด็กปฐมวัยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม
อบรมบุคลากรทั้งในระดับ รพศ./รพท. รพช. และ รพ.สต. ที่ เป็น Node เพ่ือทบทวนความรู้ระบบ 
การบันทึกข้อมูลพัฒนาการ การดูข้อมูลในระบบรายงาน HDC ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการติดตามดูแลเด็กได้ และมีการบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน ที่จะเข้ามา  
มีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยร่วมกับเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 ได้สนับสนุนจัดโครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพันพ้ืนที่ 
น าร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก
ครู ข ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพัน ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ได้ แต่ไม่สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพพ่อ แม่ ผู้ปกครองในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ 
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร เขต 3 ประเทศ

ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร
ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมำตรฐำนอ่ืน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เป้ำหมำย ร้อยละ 70
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 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานยัง คงมีความต่อเนื่องและมีคุณภาพ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงมีแผนการด าเนินงานส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย โดยร่วมมือกับ       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัย จึงมีแผนการด าเนินงานที่จะ
อบรมฟ้ืนฟูศักยภาพวิทยากรครู ก เพ่ือพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพัน และพัฒนา
ศักยภาพพ่อ แม่ ผู้ปกครองในพ้ืนที่ต่อไป 
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  2.1 สถำนกำรณ์เด็กไทยวัยเรียน 

จากข้อมูลประชากรกลางปี 2564 มีประชากรทั้งหมด 66 ,186 ,727 คน มีเด็กไทยวัยเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุ 6 - 12 ปี) จ านวน 4,031,528 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 ของประชากรทั้งหมด 
โดยมีเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 183,425 คน จ าแนกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดก าแพงเพชร  
มีเด็กวัยเรียนจ านวน 47,954 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 จังหวัดชัยนาท มีเด็กวัยเรียนจ านวน 18,453 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.06 จังหวัดนครสวรรค์ มีเด็กวัยเรียนจ านวน 63,263 คน คิดเป็นร้อยละ 34.49 จังหวัดพิจิตร  
มีเด็กวัยเรียนจ านวน 32,463 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และจังหวัดอุทัยธานี มีเด็กวัยเรียนจ านวน 21,292 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.61  

แผนภูมิที่ 22 แสดงจ านวนเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2564 ในเขตสุขภาพที่ 3 แยกรายจังหวัด 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 

 จากแผนภูมิที่ 22 แสดงจ านวนเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2564 ในเขตสุขภาพที่ 3 แยกรายจังหวัด 
พบว่า จ านวนเด็กวัยเรียนในจังหวัดนครสวรรค์มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท ตามล าดับ 

  2.1.1 สถำนกำรณ์ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (Intelligent Quotient : IQ) เด็กไทย ชั้นประถม 
ศึกษำปีท่ี 1 เปรียบเทียบปี 2554 และปี 2559 ระดับประเทศ 

จากผลการส ารวจนักเรียนไทยทั่วประเทศ ในปี 2554 โดยกรมสุขภาพจิต พบระดับสติปัญญา 
(Intelligent Quotient : IQ) เฉลี่ยในเด็กไทยอายุ 6 - 15 ปี เท่ากับ 98.59 ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล 
(IQ=100) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ พบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.50) ที่มีปัญหา
ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ า ( IQ < 100) รวมทั้งพบว่าประเทศยังมีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญา

2. กลุ่มวัยเรียน 
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บกพร่อง (IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับค่าการกระจายตัวมาตรฐานซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 2  
และจากผลการส ารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่าเด็กนักเรียนอายุ 6 -11 ปี มีคะแนนความฉลาด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 
 จากการส ารวจระดับสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ในปี 2559 จ านวน 
23,641 ราย โดยใช้เครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version : update 2003) 
พบระดับเชาวน์ปัญญา (Intelligent Quotient : IQ) เฉลี่ยเท่ากับ 98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน (IQ=100)  

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) เท่ากับ 98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญา
ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100) เมื่อเปรียบเทียบกับค่า IQ เฉลี่ย 
เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง เท่ากับ 94.58 พบว่า มีระดับ IQ เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ   
แต่ยังพบว่าในภาพรวมของประเทศยังมีเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี IQ ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ < 90) อยู่ถึง 
ร้อยละ 31.81 (ไม่ควรเกิน ร้อยละ 25) และยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์
บกพร่อง (IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากล คือไม่ควรเกินร้อยละ 2 และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
มีเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ ≥ 130) อยู่ถึงร้อยละ 7.9 

แผนภูมิที่ 23 แสดงระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ระดับประเทศ ปี 2559 

ที่มา : คู่มือเชื่อมั่นเด็กไทยไอคิวดี อีคิวเด่น สถาบันราชานุกูล, กรมสุขภาพจิต  

สรุปได้ว่าโดยภาพรวม IQ เฉลี่ยของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2559 สูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับ IQ เฉลี่ยของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2554 แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานสากลเล็กน้อย 
และมีการกระจายตัวในลักษณะที่มีเด็กที่ IQ ต่ ากว่าค่าปกติอยู่สูงกว่ามาตรฐานสากล ซึ่งพบว่าเด็กที่มี IQ  
ต่ าก็จะต่ ามาก ในขณะที่เด็ก IQ สูง มีแนวโน้มสูงมากขึ้น คล้ายคลึงกับการกระจายในปี 2554 
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  2.1.2 สถำนกำรณ์ IQ เด็กไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เปรียบเทียบปี 2554 และปี 2559 ระดับเขต
สุขภำพ 
 สถานการณ์ค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา ( IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบ ปี 2554 และ ปี 2559 แยกรายจังหวัด มีดังนี้ 

แผนภูมิที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 3
เปรียบเทียบ ปี 2554 กับ ปี 2559 แยกรายจังหวัด 

 
ที่มา : ข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 

  จากแผนภูมิที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา ( IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ในเขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบ ปี 2554 กับ ปี 2559 แยกรายจังหวัด พบว่า ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2554 จ าแนกรายจังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
ชัยนาท และก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยที่ 102.29, 99.75, 99.23, 98.98 และ 95.22 ตามล าดับ ในปี 2559 
จ าแนกรายจังหวัด ได้แก่ พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท มีค่าเฉลี่ยที่ 99.93, 98.88, 
98.53, 96.62, และ 94.19 ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ 16 แสดงระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 3  
แยกรายจังหวัด 

เขต จังหวัด IQ เฉลี่ย 
Standard 
Deviation 

Standard Error 
of Mean 

จ ำนวน (คน) 

3 

ก าแพงเพชร 98.88 19.13 1.07 319 
ชัยนาท 94.19 16.12 0.87 345 

นครสวรรค์ 98.53 17.50 1.00 309 
พิจิตร 99.93 16.99 1.00 286 

อุทัยธานี 96.62 17.81 1.19 223 
รวม 98.22 17.76 0.51 1,482 

ที่มา: คู่มือเชื่อมั่นเด็กไทยไอคิวดี อีคิวเด่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของเขตสุขภาพที่  3 คือ 98.22 ซึ่ งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  

อีกทั้งผลส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.90 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ร้อยละ 64.10 และสูงกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 19.70 ด้านเก่ง ร้อยละ 24.20 ด้านสุข ร้อยละ 18 .10 ซึ่งพบว่า
ด้านสุขคือความพร้อมทางอารมณ์ที่จะท าให้เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จักปรับใจ 
และความรื่นเริงเบิกบานมีค่าต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด้าน จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันเสริมสร้าง และพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 100 
และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  2.1.3 สถำนกำรณ์ IQ เด็กไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2561 ระดับประเทศ 
 สถานการณ์ค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบปี 2559 
และปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ มีดังนี้ 
แผนภูมิที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบปี 
2559 และปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ 

ที่มา : ข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 
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จากแผนภูมิที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 มีค่าเฉลี่ยที่ 98.22 และในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยที่ 93.46     
ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  

  2.1.4 สถำนกำรณ์ ระดั บควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ของเด็ กไทย  (Emotional quotient : EQ)  
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เปรียบเทียบปี 2559 และปี 2561 ระดับประเทศ 
 สถานการณ์ค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
เปรียบเทียบ ปี 2559 และ ปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ มีดังนี ้

แผนภูมิที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เปรียบเทียบ ปี 2559 และปี 2561 แยกรายเขตสุขภาพ 

ที่มา: ข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 มีค่าเฉลี่ยที่ 76.24 และในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยที่ 85.16 ซึ่งถือว่าเพ่ิมสูงขึ้นและ  
อยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70)  

  2.1.5 ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
เปรียบเทียบปี 2559 ระดับเขตสุขภำพ 

สถานการณ์ค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปี 2559 ในเขตสุขภาพท่ี 3 แยกรายจังหวัด มีดังนี ้
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แผนภูมิที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปี 2559 ในเขตสุขภาพท่ี 3 แยกรายจังหวัด 

ที่มา: ข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 

จากแผนภูมิที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปี 2559 ในเขตสุขภาพที่ 3 แยกรายจังหวัด พบว่า EQ ที่ควรได้รับการพัฒนามากท่ีสุดคือจังหวัดชัยนาท
รองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตรและอุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ 36.60, 21.30, 20.80, 18.90 
และ 17.20 ตามล าดับ EQ ปกติมากที่สุดคือจังหวัดก าแพงเพชร รองลงมาคือ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร 
อุทัยธานีและชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 65.70, 64.80, 62.80, 60.80 และ 50.70 ตามล าดับ EQ สูงมากที่สุดคือ
จังหวัดอุทัยธานี รองลงมาคือจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ ก าแพงเพชรและชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 20.00, 18.20, 
13.80, 13.50 และ 12.70 ตามล าดับ 

  2.2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญำต่ ำกว่ำมำตรฐำน ปัญหำกำรเรียนรู้  
ออทิสติก และปัญหำพฤติกรรม-อำรมณ์ ปีงบประมำณ 2564 

ตำรำงที่ 17 แสดงจ านวนนักเรยีนกลุ่มเสีย่งที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
จังหวัด จ ำนวนนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงท้ังหมด (คน) 
จ ำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือ (คน) 

ได้รับกำรประเมินซ้ ำ 
ด้วย SDQ (คน) 

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
จนดีขึ้น (คน) 

ก าแพงเพชร 1,018 966 791 776 
ชัยนาท 296 283 211 187 
นครสวรรค์ 1,488 1,395 1,161 1,106 
พิจิตร 1,431 1,334 1,092 1,065 
อุทัยธานี 558 518 401 374 
รวมทั้งหมด 4,791 4,496 3,656 3,508 

ที่มา : แบบรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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 จากตารางที่ 17 พบว่า มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 4,791 คน ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ จ านวน 4,496 คน คิดเป็นร้อยละ 93.84 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85) จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาและ/หรือบุคลากร
สาธารณสุขแล้วได้รับการประเมินซ้ าด้วยแบบ SDQ ทั้งหมด 3,656 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 
จ านวน 3,508 คน คิดเป็นร้อยละ 95.95 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

แผนภูมิที่ 28 แสดงร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้  
ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 

ที่มา: แบบรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (4 โรคหลัก) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564   
ในภาพรวมมีเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ จ านวน 13,145 คน แยกรายโรค พบว่า ด้านความบกพร่องทางการเรียนรู้/ภาวะแอลดี 
จ านวน 11,612 คน คิดเป็นร้อยละ 88.34 ด้านความบกพร่องทางสติปัญญา/ภาวะเรียนรู้ช้า จ านวน 1,126 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.57 ด้านภาวะออทิสติก จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 และด้านปัญหาพฤติกรรมหรือ
อารมณ์/ภาวะสมาธิสั้น จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38  

 

 

 

 

 

88.34 %

8.57 %

1.72 %

1.398 %

ด้านความบกพร่องทางการ
เรียนรู้/ภาวะแอลดี

ด้านความบกพร่องทาง
สติปัญญา/ภาวะเรียนรู้ช้า 

ด้านภาวะออทิสติก 

ด้านปัญหาพฤติกรรมหรอื
อารมณ์/ภาวะสมาธิสั้น 
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รูปภำพที่ 4 แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่า
มาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : สรุปรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก (รายจังหวัด) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า เขตสุขภาพที่ 3 มีโรงเรียนทั้งหมด 1,522 แห่ง เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือ 
เด็กวัยเรียน 1,075 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.63 เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและส่งรายงานเด็กวัยเรียน 
กลุ่มเสี่ยง ฯ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นรายเขตสุขภาพ ในโรงเรียนสังกัด สพป. ที่ไม่มีการใช้ฐานข้อมูล 
School Health HERO 964 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.34 ค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)  

โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือช่วยเหลือเด็กวัยเรียน   
กลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติ กรรม-อารมณ์      
ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

2.3 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
 2.3.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้

และทักษะในกำรดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพ        
เด็กวัยเรียน เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 

●หลักกำรและเหตุผล 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งอนาคตของชาติย่อมขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของเด็ก การที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นั้น เด็กจะต้องมีการพัฒนาที่สมบูรณ์พร้อม 
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากผลส ารวจระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทย ปี 2559  
โดยกรมสุขภาพจิตพบว่าเด็กไทยทั้งประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 เมื่อพิจารณาภายใน 
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เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า จังหวัดพิจิตร มีค่าเฉลี่ยที่ 99.93 จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยที่ 98.88 จังหวัดนครสวรรค์    
มีค่าเฉลี่ยที่ 98.53 จังหวัดอุทัยธานี มีค่าเฉลี่ยที่ 96.62 และจังหวัดชัยนาท มีค่าเฉลี่ยที่ 94.19 ตามล าดับ  
ซึ่งค่าเฉลี่ยในภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 และในปี 2561 เด็กไทยทั้งประเทศมีค่าเฉลี่ยระดับ
สติปัญญาที่ 94.73 โดยภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 93.46 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้ง  
จากผลส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าสูงกว่าปกติ ร้อยละ 12.9 อยู่ ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 
70.30 และต่ ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 16.70 โดยกลุ่มค่าคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด้าน  
พบว่า ด้านดี คือ ร้อยละ 15.10 ด้านเก่ง คือ ร้อยละ 16.20 ด้านสุข คือ ร้อยละ 14.90 ซึ่งพบว่าด้านสุข คือ 
ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะท าให้เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จักปรับใจ 
และความรื่นเริงเบิกบานมีค่าต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด้าน และในเขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาด  
ทางอารมณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไปอยู่ที่ 85.16 จากที่กล่าวมานั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันเร่งเสริมสร้างและพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 
100 และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เกิดในเด็กวัยเรียน  
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กวัยเรียน ท าให้เกิดการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของระบบเฝ้าระวังปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ จากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
2563 พบว่าจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากแบบคัดกรองเด็กพิการ 4 ประเภท ได้แก่ ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์ และออทิสติก มีจ านวน 13,943 คน 
และเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงหรือปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์ จ านวน 4,061 คน ได้รับการ
ช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้น มีปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์ลดลง 
จ านวน 2,818 คน คิดเป็นร้อยละ 69.39  
  สถาบันราชานุกูล ได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง)  
เป็นคู่มือที่รวบรวมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยกิจกรรม  
สอดคล้องกับกลุ่มปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนที่คัดกรองจากแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน   
The Strength and Difficulties Questionnaire (S.D.Q.) ได้แก่ ปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาด้านความประพฤติ
ปัญหาด้านการเรียน/สมาธิ และปัญหาด้านความสัมพันธ์และการสื่อสาร ทั้งนี้  เ พ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหา ให้สามารถใช้ศักยภาพไปในทิศทางที่สร้างสรรค์  
เพ่ือให้เกิดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหา ให้สามารถใช้ศักยภาพของตน  
ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือ
เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ชุดกิจกรรม 
คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนมีการส่งต่อสู่ระบบบริการสาธารณสุข  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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●วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ชุดกิจกรรมคู่มือ  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง)  
 2. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

●ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการใช้ชุดกิจกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ  
เด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีสังเกตจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
 2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข 
จนดีขึ้น (มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ลดลง) จากการประเมิน SDQ ซ้ า อย่างน้อยร้อยละ 85 
 3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด 

●กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร และสถำนที่ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1, 2 และเขต 3 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2 และ
เขต 3 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 
จัดโครงการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 

1. บุคลากรจาก สพป. นครสวรรค์ เขต 1, 2 และเขต 3 แห่งละ 1 คน จ านวน 3 คน 
2. ครูในโรงเรียนสังกัด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน 10 คน 
3. ครูในโรงเรียนสังกัด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 จ านวน 5 คน 
4. ครูในโรงเรียนสังกัด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 10 คน 
5. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ านวน 2 คน 
6. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพช. จ านวน 13 คน 
7. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   จ านวน 7 คน 
8. บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน 2 คน 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 52 คน 

● กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 1. บรรยาย เรื่อง 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียนและแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน  
 2. บรรยาย เรื่อง การประเมินและคัดกรองปัญหาเด็กในวัยเรียนโดยใช้แบบประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อน The Strength and Difficulties Questionnaire (S.D.Q.) 
 3. บรรยาย เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการบูรณาการ ระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์ และการเรียนรู้ 
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 4. บรรยาย เรื่อง คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) 
 5 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) 
  

กลุ่ม หมวด กิจกรรม 
เสริมสร้ำงศักยภำพ 

จ ำแนก 
ตำมช่วงอำยุ 

คุณลักษณะท่ีก ำหนด กิจกรรมย่อย 

1 1 ด้านอารมณ์ 9-11 ปี การเห็นคุณค่าในตนเอง  
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

รู้จักข้อดีของฉัน
และเพ่ือน 

2 2 ด้านความประพฤติ 9-11 ปี วินัย การรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 
ทักษะการควบคุมอารมณ์และ
ทักษะการจัดการกับปัญหา/

ความขัดแย้ง 

เผชิญคนพาล 

3 3 ด้านการเรียน/สมาธิ 6-8 ปี การพัฒนาความคิดอย่างมี
เหตุผลและความคิดทางบวก 

และการสร้างแรงจูงใจ 

ตี ต่อย ตุ๊ย 
(ลูกโป่งลอยฟ้า) 

4 4 ด้านความสัมพันธ์
และการสื่อสาร 

 

6-8 ปี การสร้างสัมพันธภาพ  
การสื่อสารที่เหมาะสม  

และการเสริมสร้างคุณภาพ 
การอยู่ร่วมกัน 

หัวใจสลาย 
 

● ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ  
การใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) โดยมีความเข้าใจสาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์และข้ันตอนของการท ากิจกรรม  
  2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขแล้วได้รับการ
ประเมินซ้ าด้วยแบบ SDQ จ านวน 1,161 คน ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น (โดยมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ 
ลดลง/อยู่ในเกณฑ์ปกติ) จากการประเมิน SDQ ซ้ าในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงคนเดิม จ านวน 1,055 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.87 
  3. จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 98.00 
 
 



 53 
 

●ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
 บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็ก  
วัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) เกิดความเข้าใจ  
ในขั้นตอนการประเมินและคัดกรองเด็กวัยเรียน สามารถดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตลอดจนสามารถน าคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) ไปถ่ายทอด
ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาท่านอ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
ต่อไป 

●ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
 1. บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 3 ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรม - อารมณ ์
 2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกัน ดูแลปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/สังคมของเด็กวัยเรียน 

●ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
1. การใช้งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวันจัดประชุมมีความติดขัดเล็กน้อย 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบท าให้ 

ไม่สามารถดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างเต็มที ่เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ 

●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
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  3.1 กำรด ำเนินงำนสุขภำพจติโรงเรียนวิถีใหม่บนฐำนข้อมูล School Health HERO 
 School Health HERO เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพจิตของเด็กนักเรียน 7 ล้านคนบนระบบดิจิทัล รวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
นักเรียนกับการดูแลส่งเสริมและช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียน เพ่ือลดภาระงานให้กับครู โดยท าการรู้จั ก
นักเรียนรายบุคคลและเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ด้วยเครื่องมือสังเกตอาการ 9 ข้อ (9S Plus) 
เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่คุณครูช่วยเหลือแล้วยังไม่ดีขึ้น สามารถส่งปรึกษาบุคลากร
สาธารณสุขผ่านแอพพลิเคชั่น (HERO Consultant) เพ่ือรับแนะน าในการดูแลช่วยเหลือหรือส่งต่อตามระบบ
บริการต่อไป  
รูปภำพที่ 5 แสดงระบบงานสุขภาพจิตโรงเรียนบนระบบดิจิทัล 

 

 
 

3. กลุ่มวัยรุ่น 
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  3.2 ผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐำนข้อมูล School Health HERO  
ในปีกำรศึกษำ 2563 และ ปีกำรศึกษำ 2564 

ข้อมูลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 รวมทุกเขตสุขภาพ พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือสังเกตอาการ 9S Plus จ านวน 16,384 คน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จ านวน 
14,635 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.32) เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการดูแลต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 1,749 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.68) สามารถติดตามซ้ าได้ จ านวน 1,216 คน (คิดเป็นร้อยละ 
69.53) ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จ านวน 1,140 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.75) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ตำรำงที่ 18 แสดงผลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO ในปี
การศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

เขต
สุขภำพ 

ประเมินในภำคเรียนที่ 2  / 2563 ติดตำมในภำคเรียนที่ 1/2564 

จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำน 
กำรเฝ้ำระวังด้วย 9S 

PLUS 

จ ำนวน
นักเรียน 
กลุ่มปกติ 

จ ำนวน
นักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง 

จ ำนวนนักเรียน
ที่ติดตำม

ประเมินซ้ ำได้ 

จ ำนวนนักเรียน
ที่ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือจน 

ดีขึ้น 
1 1,159 1,061      

(ร้อยละ) 
91.54 

98         
(ร้อยละ) 

8.46 

98 
(ร้อยละ) 

100 

86 
(ร้อยละ) 
87.76 

2 2,109 1,723 
(ร้อยละ) 
81.70 

386 
(ร้อยละ) 
18.30 

386 
(ร้อยละ) 

100 

386 
(ร้อยละ) 

100 
3 648 581 

(ร้อยละ) 
89.66 

67 
(ร้อยละ) 
10.34 

65 
(ร้อยละ) 
97.01 

59 
(ร้อยละ) 
90.77 

4 564 523 
(ร้อยละ) 
92.73 

41 
(ร้อยละ) 

7.27 

41 
(ร้อยละ) 

100 

34 
(ร้อยละ) 
82.93 

5 1,332 1,228 
(ร้อยละ) 
92.19 

104 
(ร้อยละ) 

7.81 

38 
(ร้อยละ) 
36.54 

35 
(ร้อยละ) 
92.11 
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เขต
สุขภำพ 

ประเมินในภำคเรียนที่ 2  / 2563 ติดตำมในภำคเรียนที่ 1/2564 

จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำน 
กำรเฝ้ำระวังด้วย 9S 

PLUS 

จ ำนวน
นักเรียน 
กลุ่มปกติ 

จ ำนวน
นักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง 

จ ำนวนนักเรียน
ที่ติดตำม

ประเมินซ้ ำได้ 

จ ำนวนนักเรียน
ที่ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือจน 

ดีขึ้น 
6 4,328 4,093 

(ร้อยละ) 
94.57 

235 
(ร้อยละ) 

5.43 

127 
(ร้อยละ) 
54.04 

121 
(ร้อยละ) 
95.28 

7 133 109 
(ร้อยละ) 
81.95 

24 
(ร้อยละ) 
18.05 

24 
(ร้อยละ) 

100 

23 
(ร้อยละ) 
95.83 

8 155 110 
(ร้อยละ) 
70.97 

45  
(ร้อยละ) 
29.03 

6 
(ร้อยละ) 
13.33 

6 
(ร้อยละ) 

100 
9 831 662 

(ร้อยละ) 
79.66 

169 
(ร้อยละ) 
20.34 

144 
(ร้อยละ) 
85.21 

132 
(ร้อยละ) 
91.67 

10 426 339 
(ร้อยละ) 
79.58 

87 
(ร้อยละ) 
20.42 

52 
(ร้อยละ) 
59.77 

43 
(ร้อยละ) 
82.69 

11 45 39 
(ร้อยละ) 
86.67 

6 
(ร้อยละ) 
13.33 

6 
(ร้อยละ) 

100 

6 
(ร้อยละ) 

100 
12 4,508 4,066 

(ร้อยละ) 
90.19 

442 
(ร้อยละ) 

9.80 

187 
(ร้อยละ) 
42.31 

167 
(ร้อยละ) 
89.30 

13 146 101 
(ร้อยละ) 
68.49 

45  
(ร้อยละ) 
30.82 

42 
(ร้อยละ) 
93.33 

42 
(ร้อยละ) 

100 
รวม 16,384 14,635  

(ร้อยละ) 
89.32 

1,749  
(ร้อยละ) 
10.68 

1,216 
(ร้อยละ) 
69.53 

1,140 
(ร้อยละ) 
93.75 

ที่มา : Dashboard ระบบฐานข้อมูล School Health HERO + ข้อมูลเชิงคุณภาพ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 
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  เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพท่ี 3 พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 6 ที่ได้รับการเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือสังเกตอาการ 9S Plus จ านวน 648 คน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จ านวน 

581 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.66) เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการดูแลต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 จ านวน 67 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.34) สามารถติดตามซ้ าได้ จ านวน 65 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.01) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จ านวน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.77) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย 

ร้อยละ 80) 

ตำรำงที่ 19 แสดงผลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO ในปี

การศึกษา 2563 เขตสุขภาพท่ี 3 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำใช้งำน 

รวม 

ผลกำรประเมิน
สุขภำพจิตนักเรียน  

ด้วย 9S PLUS มัธยม 
ศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

ประถมศึกษำ 
ปกต ิ

ควร
ดูแล 

รวม 

นครสวรรค์ 

เมือง 1 - 1 2 42 2 44 
ตาคลี 1 - - 1 64 1 65 
ตากฟ้า 1 - - 1 16 11 27 
แม่วงก์ - - 1 1 1 - - 
ลาดยาว 1 - - 1 196 13 209 
หนองบัว - 1 - 1 - 2 2 
ชุมแสง 1 5 - 6 409 50 459 

รวม 7 อ ำเภอ 5 6 2 13 728 79 806 

พิจิตร 
เมือง 1 - - 1 3 7 10 

โพทะเล - 2 - 2 32 11 43 
วชิรบารมี - 1 - 1 39 6 45 

รวม 3 อ ำเภอ 1 3 - 4 74 24 98 

อุทัยธานี 

เมือง 1 - - 1 124 - 124 
ทัพทัน - 1 - 1 137 37 174 
บ้านไร่ - 7 24 31 411 153 564 
สว่าง

อารมณ์ 
1 - - 1 2 1 3 

รวม 4 อ ำเภอ 2 8 24 34 674 191 865 
ชัยนาท สรรคบุรี 1 1 - 2 29 4 32 
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จังหวัด อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำใช้งำน 

รวม 

ผลกำรประเมิน
สุขภำพจิตนักเรียน  

ด้วย 9S PLUS มัธยม 
ศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

ประถมศึกษำ 
ปกต ิ

ควร
ดูแล 

รวม 

รวม 1 อ ำเภอ 1 1 - 2 29 4 32 

ก าแพงเพชร 
เมือง 1 1 - 2 47 4 51 

ลานกระบือ - 1 - 1 29 1 30 
รวม 2 อ ำเภอ 1 2 - 3 76 5 81 

เขตสุขภำพที่ 3 17 อ ำเภอ 10 20 26 56 1,581 303 1,882 
ที่มา : Dashboard ระบบฐานข้อมูล School Health HERO ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ตำรำงที่ 20 แสดงผลการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนฐานข้อมูล School Health HERO ในปี

การศึกษา 2564 เขตสุขภาพท่ี 3 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำใช้งำน 

รวม 

ผลกำรประเมินสุขภำพจิต
นักเรียน ด้วย 9S PLUS 

มัธยม 
ศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

ประถม
ศึกษำ ปกต ิ

ควร
ดูแล 

รวม 

นครสวรรค์ เมือง 2 1 - 3 61 2 63 
ตาคลี 1 1 - 2 30 1 31 
ตากฟ้า - 2 - 2 68 10 78 
แม่วงก์ 1 1 - 2 14 - 14 
ลาดยาว - 2 - 2 - 10 10 
ชุมแสง 2 1 - 3 17 51 68 

พยุหะคีรี 1 2 - 3 91 11 102 
โกรกพระ - 3 - 3 30 19 49 
แม่เปิน - 2 - 2 - 31 31 

บรรพตพิสัย 2 1 - 3 475 65 540 
รวม 10 อ ำเภอ 9 16 - 25 786 200 986 
พิจิตร เมือง 2 1 - 3 69 13 82 

โพทะเล 1 3 1 5 1 27 28 
ดงเจริญ 1 - - 1 2 1 3 
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จังหวัด อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำใช้งำน 

รวม 

ผลกำรประเมินสุขภำพจิต
นักเรียน ด้วย 9S PLUS 

มัธยม 
ศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

ประถม
ศึกษำ ปกต ิ

ควร
ดูแล 

รวม 

ตะพานหิน - 2 - 2 11 5 16 
ทับคล้อ 1 1 - 2 4 10 14 

บางมูลนาก - 2 - 2 1 3 4 
บึงนาราง - 3 - 3 92 11 103 

โพธิ์ประทับช้าง 1 2 1 4 135 9 144 
สากเหล็ก - 2 - 2 66 31 97 

รวม 9 อ ำเภอ 6 16 2 24 381 110 491 
อุทัยธานี เมือง 1 - - 1 62 - 62 

ทัพทัน 1 1 1 3 30 2 32 
บ้านไร่ 2 5 - 7 239 74 313 

สว่างอารมณ์ - 2 - 2 166 25 191 
ลานสัก - 3 - 3 72 22 94 

หนองฉาง - 4 - 4 37 13 50 
ห้วยคต 1 1 - 2 47 47 94 

รวม 7 อ ำเภอ 5 16 1 22 653 183 836 
ชัยนาท เมือง - 1 - 1 2 4 6 

สรรคบุรี 1 3 - 4 1,443 74 1,517 
มโนรมย์ 2 - - 2 35 18 48 
วัดสิงห์ - 1 - 1 - 1 1 
สรรพยา - 1 - 1 165 15 180 
หันคา 2 5 - 7 212 50 261 

หนองมะโมง - 2 - 2 4 25 29 
รวม 7 อ ำเภอ 5 13 - 18 1,861 187 2,042 

ก าแพงเพชร เมือง - 3 - 3 1 26 27 
ลานกระบือ - 1 - 1 1 - 1 

ไทรงาม 1 1 - 2 60 3 63 
พรานกระต่าย - 2 - 2 133 24 157 
โกสัมพีนคร - 1 - 1 26 8 34 
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จังหวัด อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำใช้งำน 

รวม 

ผลกำรประเมินสุขภำพจิต
นักเรียน ด้วย 9S PLUS 

มัธยม 
ศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

ประถม
ศึกษำ ปกต ิ

ควร
ดูแล 

รวม 

คลองลาน - 2 - 2 38 21 59 
ขาณุวรลักษบุรี - 1 - 1 - 1 1 

คลองขลุง 1 1 - 2 244 35 279 
ปางศิลาทอง - 4 - 4 51 23 74 

รวม 9 อ ำเภอ 2 16 - 18 554 141 695 
เขตสุขภำพที่ 3 42 อ ำเภอ 27 77 3 107 4,235 821 5,050 

ที่มา : Dashboard ระบบฐานข้อมูล School Health HERO ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ตำรำงท่ี 21 แสดงการเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูล School Health HERO ปีการศึกษา 2564 เขตสุขภาพที่ 3   
จังหวัด จ านวน

โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้
ขอสิทธิ์ใช้งาน 

จ านวนโรงเรียนที่ 
ขอสิทธิ์ใช้งานแล้ว 

จ านวนโรงเรียนที่ 
เข้าใช้งานแล้ว 
ณ 30 พ.ย. 64 

ก ำแพงเพชร 421 347 (ร้อยละ 82.42) 74 (ร้อยละ 17.58) 18 (ร้อยละ 24.32) 
พิจิตร 287 215 (ร้อยละ 74.91) 72 (ร้อยละ 25.09) 24 (ร้อยละ 33.33) 

อุทัยธำนี 229 179 (ร้อยละ 78.16) 50 (ร้อยละ 21.83) 22 (ร้อยละ 44) 
นครสวรรค์ 544 445 (ร้อยละ 81.80) 99 (ร้อยละ 18.20) 25 (ร้อยละ 25.25) 

ชัยนำท 187 142 (ร้อยละ 75.93) 45 (ร้อยละ 24.06) 18 (ร้อยละ 40) 
รวม 1,668 1,328 (ร้อยละ 79.61) 340 (ร้อยละ 20.38) 107 (ร้อยละ 31.47) 

ที่มา : Dashboard ระบบฐานข้อมูล School Health HERO ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ตำรำงท่ี 22 แสดงจ านวน HERO Consultant เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 
จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวน HERO Consultant 

ก ำแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร 1 
พิจิตร เมืองพิจิตร 1 

โพทะเล 1 
วชิรบารมี 1 

อุทัยธำนี เมืองอุทัยธานี 1 
ทัพทัน 1 
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จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวน HERO Consultant 
บ้านไร่ 1 

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 1 
ตากฟ้า 1 
ลาดยาว 1 
ชุมแสง 2 
แม่วงก์ 1 

หนองบัว 1 
พยุหะคีรี 1 

ชัยนำท - - 
รวม 14 15 

ที่มา : Dashboard ระบบฐานข้อมูล School Health HERO ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 3.3 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

 3.3.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตโรงเรียนวิถีใหม่            
(New Normal School Mental Health) กับกำรดูแลปัญหำพฤติกรรม อำรมณ์ และสังคมของนักเรียน     
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภำพที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

●หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะ    

ในวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ท าให้
วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท าแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ปัญหาความรุนแรง 
และการติดสารเสพติด เป็นต้น องค์การอนามัยโลก รายงานปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นทั่วโลกมีมากประมาณ
ร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ส่วนปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นไทย เป็นปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ 
ปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน ร้อยละ 73.90 ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 29.60 ปัญหาสมาธิสั้น/อยู่ไม่นิ่ง 
ร้อยละ 27.80 และปัญหาด้านอารมณ์ ร้อยละ 13.91 ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสังคมของวัยรุ่นส่วนมาก
ไม่ได้ถูกคัดกรองและส่งต่อบ าบัดรักษา แม้จะมีเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาทางอารมณ์จิตใจ 
แต่ไม่มีการคัดกรองอย่างจริงจังและเป็นระบบ  

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีการทบทวนระบบงานเดิม พบว่า การคัดกรองมีความซ้ าซ้อน   
เกิดภาระงานกับครู การส่งเสริมพัฒนาและการช่วยเหลือท าได้ไม่ครอบคลุม รวมทั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
มีจ านวนน้อย ท าให้การดูแลช่วยเหลือไม่ทันท่วงที เกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่อง และในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2563 เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ที่จะได้รับผลกระทบจากความเครียดของผู้ปกครอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)     
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โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ในการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม โดยคุณครูไม่จ าเป็นต้องน า
นักเรียนมาโรงพยาบาล โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อ Health And Educational Reintegrating Operation 
(HERO) Database (ฐานข้อมูล School Health HERO) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาล เกิดการ
ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนรูปแบบใหม่ (New Normal School Mental Health)  
 ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 เห็นความส าคัญของสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health)    
กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขได้รับความรู้และ
เข้าใจในนโยบายแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) 
ตลอดจนเกิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนระบบดิจิทัลในพ้ืนที่น าร่อง ที่สามารถเข้าถึงและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมได้มากขึ้น 

● วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในนโยบายแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน

วิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) 
2. เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health)  

บนระบบดิจิทัล (School Health HERO) ในพ้ืนที่น าร่อง เขตสุขภาพท่ี 3 

● กลุ่มเป้ำหมำย 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา จ านวน       4  คน 
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน     13  คน 
   จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา     
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมาย     จ านวน       6  คน 
4. ครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน     23  คน 
   จากโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 
5. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจาก รพศ./รพท./รพช.    จ านวน     16  คน 
6. คณะท างานศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และวิทยากร    จ านวน       8  คน 

รวมจ ำนวน 70 คน 

● พื้นที่เป้ำหมำย 
โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 

1. โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม เมืองชัยนาท ชัยนาท 
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โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 
3. โรงเรียนพิจิตรพิทยำคม เมืองพิจิตร 

พิจิตร 4. โรงเรียนบ้ำนหนองขำว วชิรบารมี 
5. โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล 
6. โรงเรียนอุทัยวิทยำคม เมืองอุทัยธานี 

อุทัยธานี 7. โรงเรียนบ้ำนวังเตย ทัพทัน 
8. โรงเรียนบ้ำนน้ ำพุ บ้านไร่ 
9. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 

นครสวรรค์ 

10. โรงเรียนบ้ำนวังชุมพร แม่วงก์ 
11. โรงเรียนธำรทหำร(แสงสว่ำงอุปถัมภ์) หนองบัว 
12. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง 
13. โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ ตากฟ้า 
14. โรงเรียนลำดยำววิทยำคม ลาดยาว 
15. โรงเรียนพยุหะพิทยำคม พยุหะคีรี 

 

● กิจกรรมกำรด ำเนินงำน/เนื้อหำที่ถ่ำยทอด 
1. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทิศทางการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่  (New Normal  

School Mental Health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียนบนระบบดิจิทัล 
2. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบงานสุขภาพจิตโรงเรียนบนระบบดิจิทัลกับการใช้ 

ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน (ฐานข้อมูล School Health HERO) 
3. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โรคทางจิตเวชในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และแนวทางการดูแล

ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสังคม 

● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการสื่อสารนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต

โรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม
ของนักเรียนผ่านระบบดิจิทัล เกิดความเข้าใจและน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนได้ 
ตลอดจนเกิดการเชื่อมต่อกับระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
กลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคมได้มากขึ้น 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. ผู้บริหารภาคการศึกษาและสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา

ทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ตามแนวทางสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล 
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2. โรงเรียนให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโดยให้ความร่วมมือในการเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล School Health HERO  

3. ระบบฐานข้อมูล School Health HERO เป็นส่วนส าคัญในการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและ
โรงพยาบาล แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 

4. มีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
5. มีกลุ่มไลน์ School Health HERO ประสานงานและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
6. มีการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้และพัฒนาความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใน 

ช่องทางออนไลน์ เช่น หลักสูตรการให้ค าปรึกษาออนไลน์, Infographic, คู่มือ ฯลฯ 

● ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
1. การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบเสียง ในการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้จัดอาจมีความติดขัดเล็กน้อยในระยะเริ่มแรก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบระบบร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม 
 2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุมบางหน่วยงานอาจไม่เสถียรมากพอ จึงท าให้รับสัญญาณ
ได้ติดขัด และขาดหายจากการประชุมไปบางช่วง 

● ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
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 3.3.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตโรงเรียนวิถีใหม่            
(New Normal School Mental Health) กับกำรดูแลปัญหำพฤติกรรม อำรมณ์ และสังคมของนักเรียน          
ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภำพที่ 3      
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

● หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะ    

ในวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ท าให้
วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท าแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ปัญหาความรุนแรง 
และการติดสารเสพติด เป็นต้น องค์การอนามัยโลก รายงานปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นทั่วโลกมีมากประมาณ
ร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ส่วนปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นไทย เป็นปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ 
ปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน ร้อยละ 73.90 ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 29.60 ปัญหาสมาธิสั้น/อยู่ไม่นิ่ง 
ร้อยละ 27.80 และปัญหาด้านอารมณ์ ร้อยละ 13.91 ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสังคมของวัยรุ่นส่วนมาก
ไม่ได้ถูกคัดกรองและส่งต่อบ าบัดรักษา แม้จะมีเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาทางอารมณ์จิตใ จ 
แต่ไม่มีการคัดกรองอย่างจริงจังและเป็นระบบ  

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีการทบทวนระบบงานเดิม พบว่า การคัดกรองมีความซ้ าซ้อน   
เกิดภาระงานกับครู การส่งเสริมพัฒนาและการช่วยเหลือท าได้ไม่ครอบคลุม รวมทั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
มีจ านวนน้อย ท าให้การดูแลช่วยเหลือไม่ทันท่วงที เกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่อง และในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2563 เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ที่จะได้รับผลกระทบจากความเครียดของผู้ปกครอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)     
โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ในการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม โดยคุณครูไม่จ าเป็นต้องน า
นักเรียนมาโรงพยาบาล โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อ Health And Educational Reintegrating Operation 
(HERO) Database (ฐานข้อมูล School Health HERO) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาล เกิดการ
ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนรูปแบบใหม่ (New Normal School Mental Health)  
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นความส าคัญของสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental 
Health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่  3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจในนโยบายแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิต
โรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) ตลอดจนเกิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
บนระบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมเพ่ิมข้ึน 
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● วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในนโยบายแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน

วิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) 
 2. เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) 
บนระบบดิจิทัล (School Health HERO) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา      
เขตสุขภาพท่ี 3 

● กลุ่มเป้ำหมำย/พื้นที่เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 

(คน) 
1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 2 แห่ง แห่งละ 1 คน 

2 

2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 9 แห่ง แห่งละ 1 คน 

9 

3. ครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา (สังกัด สพฐ.) ในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 285 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

285 

4. ครูผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
(สังกัด สพฐ.) ในเขตสุขภาพท่ี 3 จ านวน 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

100 

5. คณะท างานศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และวิทยากร 8 

รวมจ านวน 404 
 

● พื้นที่เป้ำหมำย 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพท่ี 3 
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัด สพฐ.) ในเขตสุขภาพท่ี 3 

● กิจกรรมกำรด ำเนินงำน/เนื้อหำที่ถ่ำยทอด 
1. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทิศทางการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New 

Normal School Mental Health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียนบนระบบ
ดิจิทัล 
 2. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบงานสุขภาพจิตโรงเรียนบนระบบดิจิทัลกับการใช้
ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน (ฐานข้อมูล School Health HERO) 
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● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการสื่อสารนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่          

(New Normal School Mental Health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน   
ผ่านระบบดิจิทัล เกิดความเข้าใจและน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนได้ ตลอดจน
เกิดการเชื่อมต่อกับระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   
ด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคมได้มากขึ้น 
 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. ผู้บริหารภาคการศึกษาและสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา

ทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ตามแนวทางสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล 
2. โรงเรียนให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโดยให้ความร่วมมือในการเข้าใช้งานระบบ

ฐานข้อมูล School Health HERO เพ่ิมมากข้ึน 
3. ระบบฐานข้อมูล School Health HERO เป็นส่วนส าคัญในการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและ

โรงพยาบาล และด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ใช้ข้อมูล 
4. มีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
5. มีกลุ่มไลน์ School Health HERO ประสานงานและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
6. มีการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้และพัฒนาความรู้บุคลากรเก่ียวกับการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใน 

ช่องทางออนไลน์ เช่น หลักสูตรการให้ค าปรึกษาออนไลน์, Infographic, คู่มือ ฯลฯ 

● ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบเสียงในการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดและ

ผู้เข้าร่วมมีความติดขัดในบางช่วง จึงท าให้การด าเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 
 2. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาเสียงรบกวน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ปิด
เสียง เกิดเสียงสะท้อน ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน ซึ่งในครั้งต่อไปควรจัดแยกรายเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือลดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 3. ผู้เข้าร่วมหลายท่านไม่เคยประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings จึงท าให้       
ใช้เวลานานในการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ควรมีการชี้แจงและท าความเข้าใจก่อนจัดประชุม 
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●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
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 4.1 สถานการณ์วัยท างาน 

       ข้อมูลก าลังแรงงานจากผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 57.13 

ล้านคน จ าแนกเป็นผู้อยู่ ในก าลังแรงงาน 38.64 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่ที่มีงานท า 37.71 ล้านคน ผู้ว่างงาน  

8.7 แสนคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากรทั้งหมด 2,100,961 คน ประชากร 

วัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี รวม 1,235,547 คน คิดเป็นร้อยละ 58.81 ของประชากรทุกกลุ่มวัย (ศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยท างาน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุทางถนน ความรุนแรง  
ในครอบครัว การติดสุรา/ ยาเสพติด ความเครียด ซึมเศร้า จนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย จากสถิติ  
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรัง     
ที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ และผู้ที่ป่วยแล้ว หากดูแลสุขภาพไม่ดี  
จะน าไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน  
และภาวะไตวายเรื้อรัง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2560-2562 พบว่าอัตราตายด้วย
โรคเบาหวาน เท่ากับ 19.24, 17.64 และ 24.08 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบอัตราตายด้วยโรค    
ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 17.67, 18.44 และ 23.07 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ        
พบอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 58.42, 58.31 และ 66.89 ตามล าดับ และพบอัตราตายด้วยโรคหัวใจ
ขาดเลือด เท่ากับ 33.37, 31.00 และ 34.52 ตามล าดับ (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค , 2563) ซึ่งความ
เจ็บป่วยทางกายเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ เช่น มีความวิตกกังวล เกิดความเครียด หรือมีภาวะซึมเศร้า 
จากโรคท่ีป่วยเรื้อรังได้ 
  สถานการณ์การฆ่าตัวตายของคนไทย พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2561 – 2563 

ประเทศไทยมีอัตราการการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 6.32, 6.64 และ 7.37 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ในเขต

สุขภาพที่ 3 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เท่ากับ 7.80, 7.49 และ 6.75 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยปี 

2563 พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด จังหวัดชัยนาท รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร 

จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 11.1, 8.30, 6.12, 6.12 และ 5.43  

ต่อประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2563) ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564) พบอัตรา

การฆ่าตัวตายสูงสุด จังหวัดอุทัยธานี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ 

และจังหวัดชัยนาท มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 12.19, 12.11, 10.40, 8.22 และ 6.16 ต่อประชากรแสนคน 

นอกจากความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยท างานอีกด้วย  

ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นตัวสะท้อนที่ท าให้เห็นถึงการมีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตาย  

ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยท างาน 

4. กลุ่มวัยท ำงำน 

 
 



 70 
 

 4.2 สถำนกำรณ์โรคซึมเศร้ำ 

โรคซึมเศร้า เป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก  

โดยมีความชุกอยู่ที่ร้อยละ 2-10 ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย ส าหรับประเทศไทย โรคซึมเศร้าเป็นอันดับที่ 3  

ในผู้หญิง และเป็นอันดับ 8 ในผู้ชาย โดยในปี 2557 กรมสุขภาพจิตมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึง 12 ล้านคน  

พบมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 6 ล้านคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 

โรคซึมเศร้า 5 แสนคน แต่คาดการณ์ว่าคนไทยน่าจะมีภาวะซึมเศร้าราว 1.2 ล้านคน โดยประชากรไทย 

มีโอกาสป่วยราวร้อยละ 2.3  

ตำรำงท่ี 23 แสดงจ านวนประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัด 
จ ำนวน/คน 

ชำย หญิง รวม 
ชัยนำท 67,004 71,952 138,956 
นครสวรรค์ 211,438 211,390 422,828 
อุทัยธำนี 74,630 75,215 149,845 

ก ำแพงเพชร 161,595 156,495 318,090 
พิจิตร 99,649 106,136  205,785  
เขตสุขภาพที่ 3 614,316 621,188 1,235,504 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ตำรำงท่ี 24 แสดงผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัด 
ประชำกร จ ำนวน 

อัตรำ 
คัดกรองโรคซึมเศร้ำ 2Q 

ที่เป็นโรคเรื้อรัง ที่คัดกรอง อำยุ 15-19 ปี อำยุ 20 - 59 ปี 
(คน) (คน) (ร้อยละ) ปกต ิ ผิดปกติ ปกต ิ ผิดปกติ 

ชัยนำท 63,246 36,760 58.12 18 0 5,188 21 
นครสวรรค์ 185,040 144,804 78.26 721 3 50,394 510 
อุทัยธำนี 59,109 32,717 55.35 26 1 4,639 107 
ก ำแพงเพชร 112,485 63,995 56.89 45 0 8,836 73 
พิจิตร 98,768 54,483 55.16 7 0 4,760 32 
เขตสุขภาพที่ 3 518,648 332,759 64.16 817 4 73,817 743 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ตำรำงท่ี 25 แสดงจ านวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ป่วย (คน) ร้อยละของกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วย

โรคซึมเศร้ำ (≥ ร้อยละ 71) เป้ำหมำย ผลงำน 
ชัยนำท 6,616 7,583 114.62 
นครสวรรค์ 20,189 24,330 120.51 
อุทัยธำนี 6,259 8,574 136.99 
ก ำแพงเพชร 13,624 15,772 115.77 
พิจิตร 10,346 9,366 90.53 
เขตสุขภาพที่ 3 57,034 65,625 115.06 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  จากตารางที่ 25 ข้อมูลร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 3  
พบว่ามีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เท่ากับร้อยละ 115.06  จังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วย 
โรคซึมเศร้ามากที่สุด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 136.99 รองลงมา จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 120.51 
มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71) 
ตำรำงท่ี 26 แสดงร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย 
ไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำ 

ภำยใน 1 ปี (คน) 

จ ำนวนผู้พยำยำม 
ฆ่ำตัวตำยที่เข้ำถึงบริกำร 
ที่ยังคงไม่เสียชีวิต (คน) 

ผลงำน 
(≥ ร้อยละ 90) 

ชัยนำท 150 154 97.40 
นครสวรรค์ 536 556 96.40 
อุทัยธำนี 167 174 95.98 
ก ำแพงเพชร 309 325 95.08 
พิจิตร 227 234 97.01 
เขตสุขภำพที่ 3 1,389 1,443 96.26 

ที่มา : Health KPI กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางที่ 26 ข้อมูลร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ปี 2564   

เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 61.32 

จังหวัดที่มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ร้อยละ 

97.40 รองลงมา จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 97.01 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)  
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ตำรำงท่ี 27 แสดงจ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  

จังหวัด 
ประชำกร      

วัยท ำงำน (คน) 
จ ำนวนวัยท ำงำน                          

ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ (คน) 
อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 

ชัยนำท 138,956 9 6.48 
นครสวรรค์ 422,828 45 10.64 
อุทัยธำนี 149,845 15 10.01 
ก ำแพงเพชร 318,090 37 11.63 
พิจิตร 205,785 20 9.72 
เขตสุขภาพที่ 3 1,235,504 126 10.20 

ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางที่ 27 ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน ปีงบประมาณ 2564        

เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เท่ากับ 10.20 ต่อประชากรแสนคน 

โดยจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างานสูงที่สุด  ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 

11.63 รองลงมา จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 10.64 ต่อประชากรแสนคน 

แผนภูมิที่ 29 แสดงการประเมินความเครียด (ST-5) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

 

ที่มา : ผลการประเมินความเครียด กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2564 

แผนภูมิที่ 29 ข้อมูลการประเมินความเครียดด้วย ST-5 กลุ่มวัยท างานในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขวัยท างานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ     
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 13 อ าเภอ ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความเครียดอยู่ใน
ระดับเครียดน้อย ร้อยละ 88.58 เครยีดปานกลาง ร้อยละ 9.56 และเครียดมาก ร้อยละ 1.63 
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แผนภูมิที่  30 แสดงการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2564 

แผนภูมิที่ 30 ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน ในชุมชน 

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขวัยท างานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถาน

ประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 13 อ าเภอ ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่ามี

ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.50 

แผนภูมิที่ 31 แสดงการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ผลการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ  กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2564 

แผนภูมิที่ 31 ข้อมูลการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ กลุ่มวัยท างาน ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขวัยท างานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ  

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 13 อ าเภอ ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความสุขสูงกว่า 

คนทั่วไป ร้อยละ 55.76 มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 38.18 และมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 6.06 
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แผนภูมิที่ 32 แสดงการประเมินภาวะหมดไฟ (Burn Out) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : ผลการประเมินภาวะหมดไฟ (Burn Out) กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2564 

แผนภูมิที ่32 ข้อมูลการประเมินภาวะหมดไฟ Burn Out กลุ่มวัยท างาน ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขวัยท างานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ  

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 13 อ าเภอ ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า แทบไม่มีภาวะ 

หมดไฟ ร้อยละ 59.39 มีภาวะหมดไฟบางครั้ง ร้อยละ 37.58 มีภาวะหมดไฟบ่อยครั้ง ร้อยละ 3.03   

  4.3 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

 4.3.1 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบสร้ำงสุขวัยท ำงำนโดยใช้โปรแกรมสร้ำงสุขวัยท ำงำนในชุมชน

และสถำนประกอบกำร เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 

● หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความส าคัญที่องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับคนวัยท างาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันต้องรับภาระในการรับผิดชอบดูแลตน เองและ
ครอบครัวรวมถึงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดความเครียด  
มีปัญหาครอบครัว สัมพันธภาพเปราะบาง เกิดความขัดแย้งได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน
และการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานทั่วโลกที่พบบ่อย คือ โรคซึมเศร้า ประมาณ  
300 ล้านคน และภาวะเครียด โรควิตกกังวล ประมาณ 260 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า
มีกว่า 8 แสนคน ที่ตายจากการฆ่าตัวตายในแต่ละปี จากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของประทศไทย ในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ที่ท าร้ายตนเอง
จนเสียชีวิต 4,000 คน อัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 6.64 ต่อแสนประชากร ช่วงอายุที่มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อ
แสนประชากรสูงที่สุด คือ 40-49 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า 
ส าหรับปัจจัยและสาเหตุของการท าร้ายตนเองในวัยท างาน อันดับหนึ่งได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 
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รองลงมาคือ น้อยใจคนใกล้ชิดดุด่า ความรัก ความหึงหวง ภาวะซึมเศร้า โรคทางจิตเวช ปัญหาเศรษฐกิจ  
และดื่มสุราเพ่ิมขึ้น  

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
ประชาชนก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพ่ิมมากขึ้น  
จากข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย Mental Health Check in กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) พบว่าประชาชนอายุ 15-59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 3 ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต 
เครียดสูง 616 คน (ร้อยละ 1.84) เสี่ยงโรคซึมเศร้า (2Q) จ านวน 883 คน (ร้อยละ 2.64) เสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย 
(8Q) จ านวน 306 คน (ร้อยละ 0.92) มีภาวะหมดไฟ 602 คน (ร้อยละ 2.80) และจากสถานการณ์การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จในปี 2562 จากระบบรายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองของกรมสุขภาพจิต  (รง506S) พบว่าเขต
สุขภาพที่ 3 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 7.49 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ  
โดยจังหวัด ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงสุดในเขตสุขภาพที่ 3 คือ จังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 8.87 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดพิจิตรและ  
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 7.44 , 7.35, 6.53 และ 4.87 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ ซึ่งสัญญาณเตือนการเข้าสู่ผลกระทบในคลื่นลูกที่ 4 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบ 
ด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประชาชนวัยท างาน ที่ต้องรับภาระ 
ในการรับผิดชอบดูแลตนเองและครอบครัว ภาระหนี้สิน รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม  

จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงก าหนดทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย       
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (Know-how) ด้านสุขภาพจิต   
ทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะวัยท างาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ให้กับประชาชนวัยท างานผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว    
จึงจัดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ     
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนวัยท างาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ส่งเสริมให้คน      
วัยท างานสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้างได้ โดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างาน   
เป็นแนวทางในการสร้างสุขทั้งในชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือน าไปสู่คนวัยท างาน ยุค 4.0 "ปรับตัวได้  
ใจเป็นสุข สนุก ไม่เครียด" คือคนวัยท างานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ตลอดจนชุมชน มีความสามัคคี 
เข้มแข็ง มีความสุข ตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตต่อไป 
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● วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คนวัยท างาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความสุขคนวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยท างาน 
และค้นหาคนวัยท างานกลุ่มเสี่ยงเพ่ือได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน 

● กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชาชนวัยท างานอายุ 15-59 ปี จ านวน 429 คน 

● ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่  

รุ่นที ่
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

1 15 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

2 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

3 3 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

4 4 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

5 5 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

6 8 มีนาคม 2564 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  

จังหวัดพิจิตร 

7 12 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

8 10 มีนาคม 2564 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ส านักขุนเณร 

อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

9 22 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

10 9 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

11 1 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

12 2 กรกฎาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

13 29 มิถุนายน 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

● เนื้อหำกำรด ำเนินโครงกำร 
- คัดกรองและประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม/ แบบประเมินความเครียด (ST5)  

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q)/ แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) เฉพาะข้อ 9/ แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
(RQ) แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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- บรรยายและฝึกปฏิบัติ โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 8 เครื่องมือ 
เครื่องมือที ่1 การค้นหาจุดดีของตนเอง 
เครื่องมือที่ 2 การค้นหาจุดดีของผู้อื่น 
เครื่องมือที่ 3 เพิ่ม 3 อ. ขจัดสุรา สารเสพติด บุหรี่  
เครื่องมือที่ 4 ครอบครัวอบอุ่น 
เครื่องมือที่ 5 มีสมดุลชีวิต ด้วยหลัก 8-8-8  
เครื่องมือที่ 6 การเป็นจิตอาสาและท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน 
เครื่องมือที่ 7 การมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เครื่องมือที่ 8 ความพึงพอใจในสิ่งที่มี 

- บรรยาย “การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจประชาชนวัยท างาน” 
- บรรยาย “การจัดการความเครียด” 
- บรรยาย “การสร้างวัคซีนใจ อึด ฮึด สู้”  
- บรรยาย “การสร้างวัคซีนใจครอบครัว 3 พลัง” 

● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 
 ประชาชนวัยท างานที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นเมื่อต้อง
ประสบกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่ตนเองและ/หรือครอบครัว โดยสามารถ
จัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ ไม่ตื่นตระหนก มีสติ สามารถช่วยเหลือให้ก าลังใจ เติมเต็ม
ความสุข ทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัวให้มีความสุขได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม และสามารถประเมินตนเองได้ว่าควรไปขอรับการปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิต   
ที่ถูกต้องจากแหล่งช่วยเหลือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

● ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ/ สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. ผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนวัยท างานเพ่ือให้ประชาชนวัยท างานมีความสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ      
ในคนวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 

2. มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพกาย ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 และ
ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 3 โดยมีการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
และมีการวางแผนการด าเนินงานระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3  
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3. หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 

●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 กุมภำพันธ์ 2564  

อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร 
 15 กุมภำพันธ์ 2564  

อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร 

3 มีนำคม 2564  

อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร 
4 มีนำคม 2564  

อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร 
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9 มีนำคม 2564  

อ ำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร 

10 มีนำคม 2564  

อ ำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

12 มีนำคม 2564  

อ ำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร 
22 มีนำคม 2564  

อ ำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร 

5 มีนำคม 2564  

อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร 

8 มีนำคม 2564  

อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร 



 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 มิถุนำยน 2564  

อ ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 

1 กรกฎำคม 2564  

อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 

2 กรกฎำคม 2564  

อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี 
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5.1 สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ 

จากการส ารวจข้อมูลในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากร 66.19 ล้านคน จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย  
มีจ านวน 32.4 ล้านคน และเพศหญิง จ านวน 34.8 ล้านคน ซึ่งในจ านวนนี้มีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
จ านวน 11.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมด โดยเพศชายมีจ านวน 5.1 ล้านคน และ
เพศหญิงมีจ านวน 6.5 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ตามการคาดประมาณประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 
2564 จะมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และปี 2574 ไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยจะมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด  
  ทั้งนี้ จ านวนประชากรทุกช่วงวัยในเขตสุขภาพที่ 3 นั้นมีจ านวน 2.1 ล้านคน จ านวนประชากรกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพศชาย จ านวน 222 ,156 คน และเพศหญิง 288,024 คน รวมทั้งสิ้น 510,180 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.28  (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ตำรำงที่ 28 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2562 – 2564 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ผู้สูงอำยุ เขต 3 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 2,189,661 2,109,387 2,100,889 

จ ำนวนผู้สูงอำยุ 485,225 493,599 510,180 

ร้อยละ 22.16 23.40 24.28 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 จากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 - 2564 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวน
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยจากปี 2562 ร้อยละ 22.16 ปี 2563 ร้อยละ 23.40 และปี 2564  
ร้อยละ 24.28 

ตำรำงท่ี 29 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 3 

ผู้สูงอำยุ เขต 3 ชัยนำท นครสวรรค์ อุทัยธำนี ก ำแพงเพชร พิจิตร 

ประชำกรทั้งหมด 243,453 717,674 254,316 520,114 365,332 

จ ำนวนผู้สูงอำยุ 65,511 176,375 60,291 110,685 97,340 

ร้อยละ 26.91 24.58 23.71 21.28 26.64 

5. กลุ่มวัยสูงอำย ุ
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ผู้สูงอำยุ เขต 3 ชัยนำท นครสวรรค์ อุทัยธำนี ก ำแพงเพชร พิจิตร 

ระดับสังคมสูงวัย Completely 

Aged Society 

Completely 

Aged Society 

Completely 

Aged Society 

Completely 

Aged Society 

Completely 

Aged Society 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางที่ 29 ร้อยละของประชากรสูงอายุ ปี 2564 จ าแนกแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดชัยนาท  
มีจ านวนประชากรสูงอายุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.91 รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 26.64 จังหวัด
นครสวรรค์ ร้อยละ 24.58 จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 23.71 และจังหวัดก าแพงเพชร 21.28 จากข้อมูลจะพบว่า
เขตสุขภาพที่ 3 เข้าสู่“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Completely Aged Society ; สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) 

แผนภูมิที่ 33 แสดงสถานการณ์การฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 (ม.ค.-พ.ย. 
64) (อัตราต่อแสนประชากรผู้สูงอายุ) 

ที่มา : รายงานการฆ่าตัวตาย, กรมสุขภาพจิตhttps://www.dmh.go.th/report/suicide/download/view.asp?id=513  
และ รายงาน 506, ระบบเฝ้าระวังผู้พยายามท าร้ายตนเอง ณ 30 พฤศจิกายน 2564 

จากแผนภูมิที่ 33 สถานการณ์การฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 
จ าแนกแต่ละจังหวัด ปี 2564 พบว่า จังหวัดอุทัยธานี มีจ านวนประชากรสูงอายุฆ่าตัวตายมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 23.22 รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 13.36 จังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 11.75 จังหวัดนครสวรรค์ 
ร้อยละ 7.37 และจังหวัดชัยนาท 6.11 
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แผนภูมิที่ 34 แสดงความครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

จากแผนภูมิที่ 2 ความครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนก  
แต่ละจังหวัด ปี 2564 พบว่า การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2Q ในผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชร มีความครอบคลุม
การคัดกรองสุขภาพจิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.21 รองลงมา คือ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 82. 77 
จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 82.41 จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 80.41 และจังหวัดชัยนาท 79.8 
ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง 

 : ร้อยละ 95 ของต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดระดับกรมสุขภำพจิต 
: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  1. ร้อยละ 60 ของ รพ.สต./ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ที่มีกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงใจแก่ผู้สูงอำยุ 

กำรด ำเนินงำน 
  - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รวบรวมรายชื่อ รพ.สต./รพช./ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมด าเนินการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจโดยการถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้างสุข 5 มิติ  ให้แก่ผู้สูงอายุ ผ่านเวทีของ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย             
ทีก่่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564  
  - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะ
ทางใจเพ่ือผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3  ปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์- 22 กรกฎาคม 2564 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนน าให้มีความรู้ ทักษะ
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ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจโดยการถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้างสุข 5 มิติ  ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 
รวมทั้งการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือรับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และแกนน าชมรมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 โดยได้
ด าเนินการตาม คู่มือความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งการบรรยายทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การร่วมกันในการ
แลกเปลี่ยนและเล่าประสบการณ์ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน/ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุนั้น ๆ 
และการแบ่งกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมตามความสุข 5 มิติ เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขและแกนน าชมรมผู้สูงอายุ
ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตามบริบทของพ้ืนที่นั้น  ๆ โดยความสุข 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  
  1) สุขสบาย : เน้นเรื่องสุขภาพร่างกาย การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ ตัวอย่างกิจกรรมที่ท า
ร่วมกัน คือ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อล าตัวและข้อต่อทั้ง 7 วัน  
  2) สุขสนุก : ความสามารถของผู้สูงอายุในการเลือกวิถีชีวิตหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ท าร่วมกัน คือ การหัวเราะคลายเครียด การร าวงย้อนยุค  
  3) สุขสง่า : เน้นการเข้าใจชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง ตัวอย่างกิจกรรมที่ท าร่วมกัน คือ การเล่า
เรื่องราวที่ตนเองภาคภูมิใจ การนึกถึงข้อดีของตนเอง การชื่นชมคนรอบข้าง  
  4) สุขสว่าง : เน้นด้านความจ า ชะลอความเสื่อมในการคิด การใช้เหตุผลและการสื่อสาร ตัวอย่าง   
กิจกรรมที่ท าร่วมกัน คือ การฝึกสมองเป็น 2 เท่า การจ าภาพ และการถาม-ตอบค าถาม  
  5) สุขสงบ : การรับรู้อารมณ์ การควบคุมอารมณ์ และรู้วิธีท าให้ตนเองผ่อนคลายได้อย่างเหมาะสม 
และคู่มือการดูแลทางด้านร่างกายและสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้แลผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบท าให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด าเนินการและการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยการสนับสนุนสื่อชุดความรู้ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจโดยการถ่ายทอดความรู้ และทักษะการสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม และการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถรับรู้ เข้าใจ 
จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ และผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจโดยการถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้างสุข 5 มิติอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ   

- การสนับสนุนสื่อชุดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจโดยการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะการสร้างสุข 5 มิติผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 
จ านวน 206 รพ.สต./รพช./ศูนย์บริการสาธารณสุข (22 อ าเภอ) ชุดสื่อความรู้ประกอบด้วย  
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1. สื่อชุดคู่มือโปรแกรมการสร้างสุข 5 มิติ จ านวน 66 ชุด 
2. แผ่นพับการสร้างสุข 5 มิติ จ านวน 678 แผ่น 
3. แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 จ านวน 618 เล่ม 
4. แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน จ านวน 22 เล่ม 
5. แบบคัดกรองสุขภาพจิตและแบบประเมินผู้สูงอายุฉบับสั้น จ านวน 618 ชุด 
6. QR code : ไฟล์สื่อความรู้ผู้สูงอายุติดสังคม (URL : shorturl.asia/3J9Xx) 
 

            
 

7. QR code : Line Official การสร้างสุข 5 มิติ (https://lin.ee/ZMK5InG8) 
 

 
 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่ผู้สูงอายุโดยการถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้างสุข 5 มิติ ให้แก่
ผู้สูงอายุ การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการความเครียด ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง  ๆของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกอบด้วย  

1) Facebook Fanpage  
2) YouTube และ  
3) Line Group ได้แก่ สุขภาพจิตผู้สูงอายุเขต3, สสจ. สสอ. งานสุขภาพจิตเขต 3, เขต 3 เครือข่าย

ผู้สูงอายุ, งานสุขภาพจิต เขต 3 และ วัคซีนใจ เขตสุขภาพที่ 3 
ผลการด าเนินงาน  

- ผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจ 
เพ่ือผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ - 22 กรกฎาคม 2564 จ านวน 14 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และแกนน า
ชมรมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวนทั้งสิ้น 588 คน โดยได้ด าเนินการด้วยเครื่องมือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางใจผ่านโปรแกรมการสร้างสุข 5 มิติ (สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ) และการดูแลสังคมจิตใจ
ผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1. สังเกต 2. ใส่ใจเข้าใจปัญหา 3. เสริมสร้าง
ดูแลใจ 4. ส่งต่อเชื่อมโยง) โดยมีผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  

1) ผลการประเมินความรู้ ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 94.39 
  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95.75 

https://lin.ee/ZMK5InG8
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  2. ร้อยละ 60 ของผู้สูงอำยุที่เสี่ยงต่อกำรมีปัญหำสุขภำพจิตได้รับกำรดูแลทำงสังคมจิตใจ 

การด าเนินงาน 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
- รวบรวมข้อมูลพื้นที่และจ านวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต จากระบบคลังข้อมูลด้าน

การแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เอกสารประกอบดังนี้  
- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ระดับอ าเภอ 

ระดับจังหวัด ผ่านเวทีของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดการ 
สรุปผลการด าเนินงาน (ISO) และรูปภาพกิจกรรม  

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ได้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์              
ราชนครินทร์ จึงปรับวิธีการด าเนินงานการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต       
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 โดยด าเนินการจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติด
บ้าน ติดเตียง (Care Manager & Care Giver) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
ให้กับเครือข่ายสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (Care Manager) เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน  
ติดเตียงในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ด าเนินการตามคู่มือการ
ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง/ การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง /  
การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และวิธีการรายงานผลการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ผ่านแบบรายงานออนไลน์ (Google form NPI)  

- โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สนับสนุนสื่อเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหาด้านพฤติกรรม 
อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อม (Dementia with BPSD) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุใน 
เขตสุขภาพท่ี 3 

- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 สนับสนุนสื่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุป่วย
เรื้อรังท่ีติดบ้าน ติดเตียง และการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 

1. คู่มือการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 
2. ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 
3. คู่มือโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังท่ีติดบ้าน ติดเตียง 
4. ชุดความรู้การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 
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5. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ส าหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) 

6. การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
7. คู่มือการบันทึกผลการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหา

สุขภาพจิต ผ่านแบบรายงานออนไลน์ (Google form NPI) 
ผลการด าเนินงาน  

การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง (Care Manager & Care Giver) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 นั้น มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (Care Manager) จ านวนทั้งสิ้น 209 คน โดยได้ด าเนินการตามคู่มือการ
ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง/ การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง/  
การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และวิธีการรายงานผล การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ผ่านแบบรายงานออนไลน์ (Google form NPI)  
โดยมีผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  

1. ผลการรายงานการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหา
สุขภาพจิต ผ่านแบบรายงานออนไลน์ (Google form NPI)  
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90.57 

 5.2 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

 5.2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครู ก สร้ำงสุขภำวะทำงใจเพื่อผู้สูงวัยที่มีคุณค่ำ
และควำมสุข ด้วยกิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 

 หลักกำรและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่ส าคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือการเพ่ิมขึ้น       
ของประชากรผู้สูงอายุ หลายประเทศเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจ านวนผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากหลาย
ปัจจัย เช่น อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประชากรมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากการรักษาพยาบาล  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทวีปเอเชียนับได้ว่าเป็นทวีปที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก และประเทศไทย  
ถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับสามของทวีปเอเชีย และเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
ตามข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีมาก
ถึง 11.3 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 67.66 ล้านคนหรือ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด             
และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2565 คือมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุสะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง      
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ การมีอายุยืนยาวขึ้นกลับตามมาด้วยโรคเรื้อรังยาวนานขึ้น และโอกาส       
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ที่จะอยู่ในภาวะพ่ึงพิง อันเนื่องมาจากทุพพลภาพมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่องานด้าน
สาธารณสุข ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุมีระบาดวิทยาของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย ลักษณะทางคลินิกตลอดจน
วิธีการรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปจากประชากรกลุ่มอ่ืน จึงจัดให้เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพสูง 
นอกจากการเสื่อมของสภาพร่างกายแล้วการสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคมยังส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย คือ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม และ
ปัญหาเรื่องเพศ โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเปราะบางทางจิตใจที่มีสาเหตุมาจากปัญหา
การเจ็บป่วยเรื้อรัง ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลงและการสูญเสียคนใกล้ชิด และเศรษฐานะทางสังคม  
การเกษียณจากงานหรือเกิดความพิการ ท าให้ประสบกับภาวะโดดเดี่ยวและเกิดความทุกข์ทางใจ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
(COVID-19) โดยการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชน
ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจากข้อมูล 
HDC : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) พบว่าผู้สูงอายุในเขต
สุขภาพที่ 3 ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต เสี่ยงโรคซึมเศร้า (2Q) จ านวน 1,920 คน (ร้อยละ 0.45) ส่งต่อประเมิน
โรคซึมเศร้า (9Q) จ านวน 635 คน (ร้อยละ 33.07) พบซึมเศร้าเล็กน้อย ร้อยละ 29.29 ซึมเศร้าปานกลาง ร้อยละ 5.04 
และซึมเศร้ารุนแรง ร้อยละ 1.10 จากนั้นกลุ่มเสี่ยงส่งต่อประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) จ านวน 214 คน พบมีแนวโน้ม
ฆ่าตัวตายระดับน้อย ร้อยละ 16.36 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับปานกลาง ร้อยละ 2.34 และมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
ระดับมาก ร้อยละ 2.80 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงก าหนดทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตภายใต้ แผน
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (Know-how) ด้านสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพชุมชนตามรูปแบบ
การด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่านกิจกรรม
สร้างสุข 5 มิติ (สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ) ส าหรับผู้สูงอายุติดสังคม การดูแลสังคมจิตใจ
ส าหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถด าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพ่ือผู้สูงวัยวัยที่มีคุณค่าและความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนน าให้มีความรู้ ทักษะในการ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ด้วยกิจกรรมสุข 5 มิติ รวมทั้งการดูแลสังคมจิตใจ
ผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนน าให้มีความรู้ ทักษะในการส่งเสริมและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ด้วยกิจกรรมสุข 5 มิติ 
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรและแกนน าให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสังคมจิตใจ 

ผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

รุ่นที่ จังหวัด อ ำเภอ 

ผู้รับผิดชอบงำน 
สุขภำพจิตผู้สูงอำย ุ

แกนน ำ 
ชมรม 

ผู้สูงอำย ุ

วิทยำกร 

ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

คณะ 
ท ำงำน 

รวม 

สสอ. รพ.สต./รพช. 

1 พิจิตร เมืองพิจิตร 

ตะพานหิน 

4 13 24 4 2 47 

2 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร 1 9 22 3 2 37 

3 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร 1 15 30 3 2 51 

4 ก าแพงเพชร คลองลาน 1 10 30 4 2 47 

5 ก าแพงเพชร ไทรงาม 

ลานกระบือ 

ทรายทองวัฒนา 

1 13 38 4 2 58 

6 ก าแพงเพชร คลองขลุง 1 13 24 4 2 44 

7 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุร ี

บึงสามัคค ี

2 12 23 4 2 43 

8 นครสวรรค์ บ้านไร ่ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

9 นครสวรรค์ ไพศาล ี 1 15 29 3 2 50 

10 นครสวรรค์ ตากฟ้า 1 12 22 4 2 41 

11 นครสวรรค์ ท่าตะโก 1 17 32 4 2 56 

12 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

13 นครสวรรค์ ลาดยาว 1 15 29 4 2 51 

14 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ - 17 32 4 2 55 

15 อุทัยธาน ี ทัพทัน 2 16 28 4 2 52 

16 ชัยนาท เมืองชัยนาท 2 11 18 4 2 37 

รวมกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวนทั้งสิ้น 669 คน 
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 ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่  

รุ่นที่ 1 : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม CK Convention Hall อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
รุ่นที่ 2 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ 3 : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ 4 : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ 5 : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ 6 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ 7  :  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
รุ่นที่ 8 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รุ่นที่ 9 : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
รุ่นที่ 10 : วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
รุ่นที่ 11 : วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
รุ่นที่ 12 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รุ่นที่ 13 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ์
รุ่นที่ 14 : วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ชีวนันท์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
รุ่นที่ 15 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสระ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
รุ่นที่ 16 : วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

 เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 
1. บรรยาย : แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สู งอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ   

และการเยี่ยมบ้านเพ่ือการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติ : การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ (สุขสบาย  

สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง สุขสงบ) 
3. บรรยายและฝึกปฏิบัติ : แบบวัดและการประเมินผู้สูงอายุด้วยเครื่องมือทางสุขภาพจิต 
4. บรรยาย : การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 
แกนน าชมรมผู้สูงอายุและบุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้

เครื่องมือกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ (สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ) การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือน ากิจกรรมสุข 5 มิติ และการดูแลทางสั งคม
จิตใจไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยสามารถจัดการปัญหา
สุขภาพจิตเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
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 ภาพกิจกรรม 

  

  
  

  5.2.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอำยุและญำติผู้สูงอำยุ       
ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้ำน ติดเตียง (Care Manager & Care Giver) ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภำพที่ 3
ปีงบประมำณ 2564 

 หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ หลายประเทศเผชิญกับการเติบโต
อย่างรวดเร็วของจ านวนผู้สูงอายุ โดยทวีปเอเชียนับได้ว่าเป็นทวีปที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก และ
ประเทศไทยถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับสามของทวีปเอเชีย และเข้าใกล้สังคมผู้ สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ อันเนื่องมาจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมทั้งด้านร่างกายและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ 
จึงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาและควบคุมโรคตลอดชีวิต ท าให้ผู้สูงอายุวิตกกังวล ท้อแท้ ซึมเศร้า 
สูญเสียคุณค่า และความภาคภูมิใจในตนเอง บางรายอาจไม่ร่วมมือในการรักษา ส่งผลให้ เกิดภาวะทุพพลภาพ
หรือพิการและในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมหรือขาดคนดูแล ยิ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิตบางรายเกิดโรคซึมเศร้าและท าร้ายตนเองในที่สุด ส าหรับพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การประเมินการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ตามล าดับ และตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและ
เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูล Health Data Center (17 พฤศจิกายน 2563) พบว่า
ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต มีความเสี่ยงโรคซึมเศร้า (2Q) ร้อยละ 0.45 ส่งต่อ
ประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) พบซึมเศร้าปานกลาง ร้อยละ 5.04 และซึมเศร้ารุนแรง ร้อยละ 1.10 จากนั้น       
กลุ่มเสี่ยงส่งต่อประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) พบมีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย ร้อยละ 16.36 มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
ระดับปานกลาง ร้อยละ 2.34 และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก ร้อยละ 2.80 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงก าหนดทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตภายใต้              
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย           
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มุ่งเน้น
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายตามรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
โดยพัฒนาทักษะผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ให้
สามารถด าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง (Care 
Manager & Care Giver) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (Care Manager & Care Giver) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีพลังใจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 วัตถุประสงค ์

1. เ พ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (Care Manager & Care Giver) ให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน  ติดเตียง 4 ขั้นตอน  
(สังเกตผู้สูงวัยดูแลใจอย่างองค์รวม ใส่ใจเข้าใจปัญหา เสริมสร้างดูแลใจ และส่งต่อเชื่อมโยง) 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 

2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 54 

3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)  
ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 

135 
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เป้ำหมำย จ ำนวน (คน) 

4. วิทยากร และคณะท างานศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

10 

รวม 209 

 เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 

1. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : แนวทางและการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน  ติดเตียง  
ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 
4. บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  : การรายงานผลการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน       

ติดเตียง ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ผ่านแบบรายงานออนไลน์ (Google form NPI) 

 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 

บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง เกิดการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือน าโปรแกรมการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ 
และญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง ไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
ส าหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 

 ภาพกิจกรรม 
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6.1 สถำนกำรณของกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ   
     จากรายงานการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ป 2561-2563  จากฐานข้อมูลใหม่ของ

กระทรวงมหาดไทยประสานร่วมกับฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและฐานข้อมูลศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย
แห่งชาติ มีอัตราเท่ากับ 8.81 8.95 และ 10.08 ต่อแสนประชากรต่อปี ตามล าดับ โดยพบว่าเขตสุขภาพที่ 3  
ปี 2561 จังหวัดก าแพงเพชร (8.5) มากที่สุด รองลงมาคือ อุทัยธานี (7.8) นครสวรรค์ (6.79) ชัยนาท 6.7 และ
พิจิตร (4.61) ตามล าดับ ส่วนปี 2562 นั้น จังหวัดที่พบอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 
(7.21) รองลงมาคือ ชัยนาท (6.67) นครสวรรค์ (6.29) ก าแพงเพชร (6.17) และอุทัยธานี (4.84) นอกจากนี้ 
ในปี 2563 จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าการฆ่าตัวตายสูงสุดคือ จังหวัดอุทัยธานี (9.09) รองลงมาคือ นครสวรรค์ 
(7.13) ชัยนาท (6.45) ก าแพงเพชร (6.19) และพิจิตร (6.17) 

แผนภูมิที่ 35 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ป 2561-2563 

 
ที่มา : ข้อมูลการนิเทศตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 

 ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า เพศหญิง มีสถานะ คู่ และพบมากที่สุดในกลุ่มวัยท างาน 
รองลงมาคือ กลุ่มผู้สูงอายุ อาชีพที่พบมากที่สุดคือ รับจ้าง รองลงมาคือ เกษตรกรรม ว่างงาน โดยส่วนใหญ่   
ใช้วิธีการผูกคอตาย รองลงมาคือการกินยาก าจัดวัชพืชและสารก าจัดวัชพืช ทั้งนี้ปัจจัยที่พบมากที่สุดเกิดจาก
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ รองลงมาคือ ปัญหาโรคเรื้อรังทางกาย ปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว 
เขตสุขภาพท่ี 3 มีแนวทางการด าเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย ดังนี้ 

1.  มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดย ระบบ  Mental Health Check In (MHCI)  
ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ  
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พิจิตร อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท เขต 3

ปี61 ป6ี2 ปี 63

เป้ำหมำย ≤𝟖 แสนปชก.

6. กำรป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย 
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2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือน (warning signs) ตามหลัก 3 ส (สอดส่อง 
มองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) ให้กับญาติและบุคคลใกล้ชิด 

3. เสริมสร้างพลังใจ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน (Resilience) เป็นเครื่องมือใน
การป้องกันการฆ่าตัวตาย 

4. มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 
นอกจากนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ยังมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 

ฆ่าตัวตาย เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3  
 

 
 7.1 วิกฤตสุขภำพจิตปกติ 
 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพท่ี 3 มีจ านวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ 
  1. เหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : หญิง อายุ 56 ปี ผูกคอเสียชีวิต 1 ราย ณ หมู่ที่ 2 ต าบล
โพธิ์ไทรงาม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สาเหตุ เนื่องจากคาดการณ์ว่าเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ  
คดีความรถยนต์ถูกยึดและมีหมายศาลมา รวมทั้งผู้เสียชีวิตมีความรู้สึกน้อยใจคนในชุมชนว่ามีความรังเกียจตน  
  2. เหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 : เกิดเหตุพลุระเบิด ณ บ้านหลังหนึ่ง ม.3 ต าบลหนองหญ้าไทร  
อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร หลังเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรง ท าให้เกิดเพลิงไหม้ตัวบ้านที่เกิดเหตุและบ้าน
ข้างเคียง ทั้งนี้ เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตได้ด าเนินการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตตามมาตรฐาน กรมสุขภาพจิต 

  7.2 วิกฤตสุขภำพจิตจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เมื่อ
วิเคราะห์ลักษณะของผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม Health 
Footprint of COVID-19 ที่แบ่งผลกระทบออกเป็นคลื่น 4 ลูก พบว่าปัจจุบันปี 2564 ประเทศไทยเข้าสู่คลื่น
ลูกที่ 4 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจิต เนื่องมาจากการต่อสู่กับสถานการณ์
ระบาดในระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานและมาตรการในการควบคุมโรค อันส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด 
วิตกกังวล เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตและเจ็บป่วยโรคทางจิตเวชเพ่ิมข้ึน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
มีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมดไฟ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา  
ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ด าเนินงานทั้งเชิงรุกและรับเพ่ือดูแลเยียวยา ฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดมีดังนี้ 
  1. ชี้แจงการด าเนินงานคัดกรองสุขภาพจิตให้กับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานในภาวะวิกฤตของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรนา (COVID-19) ระบบการรายงานข้อมูล รวมทั้ง
ระบบการติดตามกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ได้รับการดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 

7. กำรพัฒนำงำนวิกฤตสุขภำพจิต (MCATT) 
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ตำรำงท่ี 30 แสดงผลจ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และ Burnout เขตสุขภาพที่ 3 

 
ที่มา : https://checkin.dmh.go.th  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

  โดยเขตสุขภาพที่ 3 มีผลการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต จ านวน 234,000 ราย ด้วยแบบประเมิน
ความเครียด (ST-5) แบบคัดกรองซึมเศร้า (2Q) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) แบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย (8Q) และแบบคัดกรองภาวะหมดไฟ (Burn Out) พบมีความเสี่ยงความเครียด จ านวน 5,212 ราย 
มีภาวะซึมเศร้า จ านวน 6,548 ราย รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อความคิดอยากฆ่าตัวตาย จ านวน 3,350 ราย โดยได้
ส่งต่อให้บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบประสานดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และส่งต่อรับการรักษา
ต่อไป 
  2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพ่ือรองรับสถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือสถานการณ์วิกฤต 
รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนักของการลดความเสี่ยงตั้งแต่ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย 
 

 

กลุ่มรายงาน
เครยีดสูง รอ้ยละ เสี่ยงซึมเศรา้ รอ้ยละ

เสี่ยง        
ฆ่าตัวตาย รอ้ยละ

เสี่ยง 
Burnout รอ้ยละ

มีอยา่งน้อย 1 
ความเสี่ยง รอ้ยละ ผู้ตอบแบบประเมิน รอ้ยละ

1. ประชาชนทัว่ไป 2,194 2.39 2,527 2.75 1,540 1.67 2,292 2.49 3,342 3.63 91,969 39.30
2. กลุ่มติดเชื้อ 167 4.67 310 8.67 73 2.04 101 2.83 397 11.10 3,575 1.53
3. กลุ่มถูกกักตัวทีบ่า้น 234 7.82 270 9.02 150 5.01 210 7.01 336 11.22 2,994 1.28
4. ญาติของกลุ่มเสี่ยง/ญาติกลุ่มติดเชื้อ/
ญาติกลุ่มกักกัน

44 8.92 58 11.76 32 6.49 34 6.90 76 15.42 493 0.21

5. กลุ่มบคุคลากรทางการแพทย์ 409 4.56 546 6.09 176 1.96 710 7.92 1,003 11.19 8,960 3.83
6. กลุ่มอสม. 447 1.10 808 1.99 263 0.65 684 1.69 1,344 3.31 40,571 17.34
7.1 ตกงาน/รายได้น้อย/ธุรกิจประสบปญัหา
(กลุ่มเปราะบางทางสังคม)

818 11.30 962 13.29 589 8.14 782 10.80 1,166 16.11 7,238 3.09

7.2 กลุ่มปญัหาสุขภาพจิตเดิม สุรา ยาเสพ
ติด(กลุ่มเปราะบางทางสังคม)

167 15.43 190 17.56 141 13.03 148 13.68 242 22.37 1,082 0.46

7.3 ผู้สูงอาย(ุกลุ่มเปราะบางทางสังคม) 222 0.40 260 0.47 58 0.10 211 0.38 538 0.97 55,524 23.73
7.4 ผู้พิการทางกาย(กลุ่มเปราะบางทาง
สังคม)

53 1.86 69 2.43 21 0.74 66 2.32 118 4.15 2,843 1.21

8. ครอบครวัมีผู้พ่ึงพิง 409 3.19 486 3.79 276 2.16 423 3.30 629 4.91 12,807 5.47
9. ผู้ปว่ยเรื้อรงั 44 0.75 54 0.92 26 0.44 50 0.85 91 1.54 5,894 2.52
10. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 8.00 8 16.00 5 10.00 5 10.00 10 20.00 50 0.02
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  8.1 กำรด ำเนินงำน 
 8.1.1 กำรด ำเนินงำน รอบ 3 เดือนแรก (ต.ค. - ธ.ค. 2563) 
  1. ศูนย์สุขภำพจิตสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในกำรเข้ำร่วมบูรณำกำร
งำนสุขภำพจิตกับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ครอบคลุมทุกอ ำเภอ 
          การด าเนินงานด้านสุขภาพจิตเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับของเขตสุขภาพที่ 3 ในการ
ด าเนินงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วง
ชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมในการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต  
โดยได้มีการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
  1.1 ศูนย์สุขภำพจิตรวบรวมประเด็นปัญหำที่ก ำหนดโดย พชอ./พชข. ที่จะน ำงำนสุขภำพจิตเข้ำไป
บูรณำกำรร่วมด้วย 
          ได้ มี ก า รก าหนดประ เด็ นปัญหาสุ ขภาพจิ ตตามแผนการด า เนิ น ง าน พัฒนาสุ ขภาพจิ ต  
ที่ได้ด าเนินงานและเลือกพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิต
ในพ้ืนที่ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยเพ่ือบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับการขับเคลื่อนสุขภาพ
แบบองค์รวมในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่บูรณาการประเด็นสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ “พชอ.” ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี  
  1. การบูรณาการสุขภาพจิต ทั้ง 54 อ าเภอ ในเขตสุขภาพที่ 3 ที่สามารถบูรณาการร่วมกับประเด็น
ปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ได้ ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, สุราและยาเสพติด, Long Term Care, D-RTI Palliative 
Care, ท้องไม่พร้อม, ขยะสิ่งแวดล้อม, อาหารปลอดภัย, โควิด-19 และปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย  
 2. บูรณาการสุขภาพจิต ระดับเขตสุขภาพที่ 3 โดยการร่วมลงพ้ืนที่ด าเนินงานสนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรคด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 
ในประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  
  1.2 ศูนย์สุขภำพจิตคัดเลือกชุมชน/องค์กรต้นแบบท่ีจะบูรณำกำรกำรสร้ำงวัคซีนใจในชุมชนเข้ำกับ
พชอ./พชข. อย่ำงน้อย 1 ชุมชน/จังหวัด และ 1 องค์กร/จังหวัด  
        การด าเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ของหน่วยงานทุกระดับ และ
ทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 3 ในการบูรณาการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชนทุกระดับทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างวัคซีนใจ ที่จะท าให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience) และมีภูมิคุ้มกันทางใจเต็มเปี่ยมด้วย

8. กำรบูรณำกำรสุขภำพจิตกับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (วัคซีนใจ) 
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พลัง ให้ประชาชนสามารถรับมือก้าวข้ามวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดได้  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่
ด าเนินงานสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน/องค์กร ในเขตสุขภาพท่ี 3 ดังนี้  
  1. มีกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 3 กลุ่ม ในชุมชน 
 1.1 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการตรวจและ
วินิจฉัยโดยแพทย์แล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มญาติ ครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 1.2 ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) หมายถึง บุคคลที่พบความเสี่ยงและอยู่ระหว่างกักตัวเพ่ือดูอาการจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งท่ีกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยหรือกักตัวในสถานที่ที่ภาครัฐจัดให้ 
 1.3 กลุ่มเสี่ยงและผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เช่น ญาติผู้ป่วย กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางกาย และกลุ่มผู้พิการทางจิต 
 2. มีความพร้อมในการด าเนินงานสร้างวัคซีนใจในชุมชน/องค์กร 
 3. มีความร่วมมือและทุนทรัพยากรของภาคีเครือข่ายในชุมชน/องค์กร 

  8.1.2 กำรด ำเนินงำน รอบครึ่งปีงบประมำณ (5 เดือน : ต.ค. 2563 - ก.พ. 2564 ) 
  1. ศูนย์สุขภำพจิตผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิตร่วมกับ พชอ./พชข. ครอบคลุม    
ทุกอ ำเภอ ดังนี้ 
  1.1 สนับสนุนให้เครือข่ำยในพื้นที่ท่ีเข้ำร่วมมีกำรด ำเนินงำนครอบคลุมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  1. ช่วยสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นความส าคัญของสุขภาพจิตและความเกี่ยวข้องกับทุกประเด็นปัญหา 
  2. น าเสนอและคืนข้อมูล/สถานการณ์สุขภาพจิต ตลอดจนสาเหตุ ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
พชอ./พชข. หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3. ผลักดันให้มีการจัดท าแผนแก้ปัญหาที่บรรจุงานสุขภาพจิตร่วมด้วย 
  4. สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือคัดกรอง และเป็นพี่เลี้ยงการด าเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ 
  5. บริการสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Mental Health Service Delivery) มาตรฐาน
การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต.  
  1.2 พัฒนำทีมเครือข่ำยในพื้นที่ให้มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต ที่สำมำรถสื่อสำรส่งต่อควำมรู้
สุขภำพจิตไปสู่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ได้ 
  - ก าลังคนด้านสุขภาพจิต (Mental Health Workforce) : พัฒนาศักยภาพ อสม. บุคลากรสาธารณสุข 
และภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ 
  - สนับสนุนและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทาง สื่อออนไลน์ทาง Line Facebook 
Fanpage ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และ Chanel Youtube ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 แจกคู่มือ/สื่อแผ่นพับ/
โปสเตอร์/Standee ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้ผลิตสื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ 
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  1.3 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตในพื้นที่ตำมบริบท ควำมต้องกำรของแต่ละแห่ง 
  - วิทยากร : สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ทุกกลุ่มวัยเพ่ือส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวชในพ้ืนที่ 
  - สื่อ เทคโนโลยี : สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยี ตามความต้องการของพ้ืนที่และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
  - ขับเคลื่อน พชอ. : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
  - องค์ความรู้เทคโนโลยี : สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่ โดยการจัดประชุมอบรมให้ความรู้ทุกกลุ่มวัย
เพ่ือส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพ้ืนที่ 
  - ภาคีเครือข่าย : ให้ค าแนะน าและร่วมวางแผนแก้ไขปัญหากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วน 
  - นิเทศติดตาม : นิเทศติดตามผลการด าเนินงานบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3 
  2. ศูนย์สุขภำพจิตสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ชุมชน/องค์กรต้นแบบ ในกำรบูรณำกำร “วัคซีน
ใจในชุมชน” เข้ำกับ พชอ. /พชข. 
  ขั้นตอนที่ 1   
  1. การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานสร้างวัคซีนใจเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน/องค์กรเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน   
ในชุมชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ภายใต้การบูรณาการแผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-
19 Plan : C4) จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือให้เครือข่ายเกิดความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในภาวะวิกฤตของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และเกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการด าเนินงานด้าน
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพจิตที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันรับมือ
และก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง โดยภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน    
ในชุมชน ท าได้ด้วยการสร้าง “วัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในชุมชน  
  ขั้นตอนที่ 2 
  2. ศูนย์สุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัคซีนใจ
ในชุมชน ได้จัดท าโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต      
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
ดังนี้  
  2.1 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ 
  2.2 สนับสนุนให้เครือข่ายในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA 
COVID-19) เพ่ือน าไปใช้ดูแลจิตใจประชาชนในพ้ืนที่ การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในองค์กรต้นแบบ ประกอบด้วย บุคลากรในองค์กร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
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สนับสนุน ให้มีความรู้และมีทักษะการดูแลจิตใจตนเอง บุคลากรในองค์กรและประชาชนพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
หลักสูตร “การปฐมพยาบาลทางใจ Psychology first aid (PFA) ฉบับออนไลน์” 
  2.3 สนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือสร้างวัคซีนใจ  เพ่ือมีภูมิคุ้มกันในชุมชนต้นแบบ โดย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและต าบล) ผู้น าชุมชน บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน 
  2.4 สนับสนุนและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง  ๆ ผ่านทุกช่องทาง Line Facebook Fanpage          
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และ Chanel Youtube ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 แจกคู่มือ/สื่อแผ่นพับ/โปสเตอร์/Standee 
ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

  8.1.3 กำรด ำเนินงำน รอบปีงบประมำณ (11 เดือน : ต.ค. 2563 - ส.ค. 2564) 
1. ศูนย์สุขภำพจิตก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ/เขต ในพื้นที่ เพื่อให้

เกิดกำรดูแลสุขภำพจิตของประชำชนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ พชอ./พชข. 
  - ระดับอ าเภอ/ระดับเขต : สนับสนุนจัดเวทีบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ  
 - สุขภาพจิตกลุ่มวัย : สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเข้ากับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ระดับเขต (พชอ./พชข.) 
 - การเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล : ติดตาม ประเมินผลสุขภาพจิตของประชาชนที่ผ่านการด าเนินงาน
สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
  1. ขับเคลื่อนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือผลักดัน
แนวทางในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการ และวางแผนการด าเนินงานตามประเด็น
ปัญหาสุขภาพจิตในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และการวางแผนด าเนินงาน   
บูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ 
 2. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่  ทั้งการคืนข้อมูลสถานการณ์/โครงการ/กิจกรรม/
วิทยากร/สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
 3. การสนับสนุนการด าเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน 
พร้อมทั้งการบูรณาการสุขภาพจิตเข้ากับการด าเนินงานวัคซีนใจ การสร้างความรอบรู้ประเด็นวัคซีนใจ การ
ดูแลทางสังคมจิตใจและส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบาง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตวัยท างาน (ความสุข
และ RQ) และการคัดกรองด้วย Mental Health Check In 
 3.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานบูรณาการสุขภาพจิตชุมชนต้นแบบ การสร้างวัคซีนใจในชุมชนเข้มข้น    
1 ชุมชน/จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 พื้นที่ด าเนินการดังนี้ 
 - ชุมชนบ้านสักงาม       ต าบลสักงาม  อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 
 - ชุมชนบ้านวังส าโรง     ต าบลวังส าโรง  อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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 - ชุมชนบ้านหนองแก้ว   ต าบลสร้อยทอง  อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 - ชุมชนบ้านเนินม่วง      ต าบลน้ าซึม  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 - ชุมชนบ้านวังขนุน       ต าบลห้วยกรดพัฒนา   อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  3.2 สนับสนุนการน าเสนอผลงานการด าเนินงานวัคซีนใจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ในงานสัมมนา  
การพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่    
ได้แก่เครือข่ายสุขภาพต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในพ้ืนที่ “ชุมชนบ้านสักงาม ชุมชน  
2 วัฒนธรรมระหว่างชาวไทยกับชาวไทยภูเขา” 
  4. ขับเคลื่อนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ บูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์
ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่น าร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายส าหรับการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน เป็นการด าเนินงานที่บูรณาการ
เสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ 7 อ าเภอน าร่อง ได้แก่ อ าเภอตาคลี อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอไพศาลี อ าเภอชุมแสง อ าเภอลาดยาว
อ าเภอบรรพตพิสัย และอ าเภอแม่วงก์  
 2. ศูนย์สุขภำพจิตก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ/เขต ในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดกำรด ำเนินงำนของ ชุมชน/องค์กรต้นแบบ ในกำรบูรณำกำร “วัคซีนใจในชุมชน” 
  กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
(ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 - 15 มีนาคม 2564)  
พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน :  
  - ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านวังส าโรง ต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
 - ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านสักงาม ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
 - ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
 - ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านเนินม่วง ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  
 - ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านวังขนุน ต าบลห้วยกรดพัฒนาอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
กิจกรรม : 
  - บรรยาย เรื่อง แนวทางบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - การถอดบทเรียนสถานการณ์และการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - การขับเคลื่อนมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 
  - การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA COVID-19) ส าหรับเครือข่ายสุขภาพจิต เพ่ือการดูแลจิตใจส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ี ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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  - การจัดท าแผนในการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
  กิจกรรมท่ี 2 ขับเคลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ บูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์
ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่น าร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายส าหรับการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน เป็นการด าเนินงานที่บูรณาการ
เสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่  
 พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน : จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอ  
เก้าเลี้ยว อ าเภอตาคลี อ าเภอไพศาลี อ าเภอลาดยาว อ าเภอชุมแสง และอ าเภอแม่วงก์ 
 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
กิจกรรม :  
  - การบูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในพ้ืนที่น าร่องภายใต้การด าเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
  - ขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และการปฐมพยาบาลทางใจ เพ่ือการดูแลจิตใจส าหรับประชาชนในสถานการณ์วิกฤต 
  - แนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ขับเคลื่อนผ่านผู้น ากระบวนการในชุมชนอย่างมี 
ส่วนร่วม ด้วยหลัก “4 สร้าง 2 ใช้” 
  - แนวทางการเสริมสร้างพลังใจในระดับบุคคล (Resilience) “พลังอึด พลังฮึด พลังสู้” 
  - แนวทางการเสริมสร้างพลังใจในระดับครอบครัว ด้วย 3 พลัง “พลังบวก พลังยืดหยุ่น  
พลังร่วมมือ” 
  - การจัดท าแผนด าเนินงานบูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 
และเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทาง สื่อออนไลน์ทาง Line 
Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และ Chanel Youtube ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 แจกคู่มือ/สื่อแผ่นพับ/
โปสเตอร์/Standee ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้ผลิตสื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ดังนี้  
  - ใบปลิว MHCI จ านวน 1,000 แผ่น 
  - Standee MHCI จ านวน 17 ชิ้น 
  - หนังสือ แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ จ านวน 100 เล่ม 
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  3. กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์และรำยงำนผลสุขภำพจิตประชำชน 
ในพื้นที่ที่เข้ำร่วม 
  1. สรุปผลการด าเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19   
ในชุมชนต้นแบบ ผ่านเครือข่ายในพ้ืนที่ และในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพ 
  2. สรุปผลการด าเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ได้แก่ แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต (RQ) แบบประเมินความเครียด (ST5) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q+)  
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต(COVID-19) แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพจิต และแบบประเมินสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 15 ข้อ 

8.2 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

     8.2.1 โครงกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนพัฒนำพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิต  
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 
2564 

● หลักกำรและเหตุผล 
  ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม 2563 ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการควบคุมโรคและการดู แลรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ยังส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ภาวะหมดไฟ
และอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วน 
 สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 3 
พบผู้ป่วยสะสม จ านวน 24 ราย (ข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) และ
จากการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. จ านวน 1 ,538 คน ในภาพรวมพบว่า มีความเครียดระดับมากถึงมากที่สุด 
ร้อยละ 5.72 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 7.87 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 3.19 และมีภาวะหมดไฟ  ร้อยละ 
2.99 (ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพจิตคนไทย MENTAL HEALTH CHECK-IN ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 -           
18 มกราคม 2564) ถึงแม้ว่าแนวโน้มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก แต่จากสถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นภารกิจส าคัญในการฟ้ืนฟูจิตใจประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การระบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนและเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันรับมือและก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดไปด้วยกัน
อย่างเข้มแข็ง โดยการท าให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน  
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 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จึงได้ด าเนินการตามแผนการฟื้นฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) ทุกระดับ และทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 3 ในการบูรณาการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพจิตในชุมชน โดยการสร้างวัคซีนใจในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการด าเนินงานด้าน
สุขภาพจิตในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
มาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจาก
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มุ่งเน้นให้บุคคล ครอบครัว
และชุมชน ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข 

● วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  
 2.  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

● ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่ 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564   ณ ห้องประชุม รพ.สต.วังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 - รุ่นที่ 2 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สถานที่ราชการ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 - รุ่นที่ 3 วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สถานที่ราชการ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์ 
 - รุ่นที่ 4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่ราชการ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 - รุ่นที่ 5 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่ราชการ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

● เนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด 

 กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
  - บรรยาย เรื่อง แนวทางบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  - แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ถอดบทเรียนสถานการณ์และการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบ ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นดังนี้  
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   - สถานการณ์การแพร่ระบาดและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

             - การด าเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต้นแบบ 

            - การบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชนในสถานการณ์การระบาดของของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต้นแบบ  

  - บรรยาย เรื่อง มาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิถีชีวิต

ใหม ่(New Normal)  

  - บรรยาย เรื่อง การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA COVID-19) ส าหรับเครือข่ายสุขภาพจิต เพ่ือการดูแล

จิตใจส าหรับประชาชนในพื้นท่ี ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  - บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนในการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันในชุมชน  

  - จัดท าแผนในการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  

  - การน าเสนอ ร่างแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์          

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน   

ในชุมชน 

● วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
            ความพึงพอใจโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการ จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/
สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต 

กิจกรรมที่ 1 
1. ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ จากการสังเกตและการท า

แบบทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

2. แผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

3. รายงานสรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานของพ้ืนที่เป้าหมาย การด าเนินงานในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิจกรรมที่ 2  
  - รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน       
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในชุมชน โดยการติดตามผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 
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● ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 กิจกรรมที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 175 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 – 5 จ านวน 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 31 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 

เป้ำหมำย 

จังหวัด 

รุ่นที่ 1 

พิจิตร 

(คน) 

รุ่นที่ 2 
ก ำแพงเพชร 

(คน) 

รุ่นที่ 3 

นครสวรรค ์

(คน) 

รุ่นที่ 4 

อุทัยธำนี 
(คน) 

รุ่นที่ 5 
ชัยนำท 

(คน) 

1. บุคลากรสาธารณสุข 5 6 6 6 6 
2. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ต าบล/เทศบาล) 

2 2 1 1 1 

3. ผู้น าชุมชน 3 1 2 4 3 
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 10 10 10 10 10 
5. ประชาชน 8 8 8 8 8 
6. วิทยากรและคณะท างาน 
    - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
    - โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 
6 
2 

 
6 
2 

 
8 
- 

 
8 
- 

 
8 
- 

รวมทั้งสิ้น 36 35 35 37 36 

  2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 96.44 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด  จากการท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต 

กิจกรรมที่ 1 
1. ร้อยละ 92.62 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ จากการ

สังเกตและการท าแบบทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

2. มีแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ครบทั้ง 5 รุ่น 
ใน 5 จังหวัด (5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 
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3. มีรายงานสรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานของพ้ืนที่ เป้าหมาย การด าเนินงานใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบทั้ง 5 รุ่นใน 5 จังหวัด (5 ชุมชน
พ้ืนที่เป้าหมาย) 

กิจกรรมที่ 2  

  - มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในชุมชน ครบทั้ง 5 รุ่นใน 5 จังหวัด (5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 

● ผลลัพธ์ที่ได้ 

 เกิดการบูรณาการด าเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ตามมาตรการสร้าง
วัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ที่มุ่งเน้นให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

● ปัญหำ/อุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถ
บูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้ต่อเนื่อง ตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

● ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมแผนงำน/โครงกำรตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

 ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal) เช่น การประชุม/อบรมออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ การติดตามการด าเนินงานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย หรือการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน      
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         

  8.3 กำรนิเทศงำนกรมสุขภำพจิต บูรณำกำรงำนส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
เข้ำกับระบบสุขภำพปฐมภูมิ ปีงบประมำณ 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชวีิต 
กลยุทธ์    บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ก าหนดประเด็นและก ากับติดตามการด าเนินงาน 
   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ และรับการนิเทศงาน 
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ตำรำงท่ี 32 แสดงข้อมูลรายละเอียดแต่ละประเด็นของผลการด าเนินงานบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  

รำยละเอียดประเด็นตำม
ยุทธศำสตร์เพื่อจัดท ำเป็นคู่มือ

กำรนิเทศงำน 
ผลกำรนิเทศ/ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จ านวนพื้นที่ในระดับอ าเภอ
และต าบลที่เข้าร่วมบูรณาการ
การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
 

1.1 จ านวนพื้นที่ท่ีมีการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้เรื่องวัคซีนใจในชุมชน 
     152 ต าบล ในเขตสุขภาพท่ี 3 
1.2 จ านวนพ้ืนที่ที่มีการน าแนวคิดการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน (4 สร้าง)    
ไปใช้ในพื้นที่ ***อย่างน้อย 2 สร้าง*** 
     89 ต าบล ในเขตสุขภาพท่ี 3  
1.3 จ านวนพ้ืนที่ที่มีการน าหลัก 4 สร้าง ไปวิเคราะห์ชุมชนและจัดท าแผนการ
เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
     5 ต าบล ในเขตสุขภาพท่ี 3 (จังหวัดละ 1 ต าบล) 

2. แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์สุขภาพจิตในการผลักดัน
ให้เกิดการด าเนินงานวัคซีนใจ
ในพ้ืนที่ 

2.1 การคัดเลือกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย/ประเด็นด าเนินการเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ในชุมชนภายในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)       
     1) การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย  
โดยพิจารณาจาก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญในพ้ืนที่ ประเด็นปัญหา
ของ พชอ. กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (ผู้ป่วยและญาติ ผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงและผู้ได้รับ
ผลกระทบ) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความพร้อมในการด าเนินงานบูรณาการงานสุขภาพจิตของ
พ้ืนที่ โดยได้น าร่องพ้ืนที่สร้างวัคซีนใจในชุมชน ในเขตสุขภาพท่ี 3 ดังนี้ 
     - บ้านเนินม่วง ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
     - บ้านสักงาม ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
     - บ้านวังส าโรง ต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
     - บ้านโคกกร่าง ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
     - บ้านวังขนุน ต าบลห้วยกรดพัฒนา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
     2) กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ แกนน าชุมชน สถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษา ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลและต าบล) ผู้น าชุมชน บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรภาครัฐและเอกชนและประชาชน    
ทุกกลุ่มวัย ในเขตสุขภาพท่ี 3 
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รำยละเอียดประเด็นตำม
ยุทธศำสตร์เพื่อจัดท ำเป็นคู่มือ

กำรนิเทศงำน 
ผลกำรนิเทศ/ผลกำรด ำเนินงำน 

2.2 รูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่ใช้ 
- พัฒนาศักยภาพทีมน า/เครือข่าย โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน มีการวางแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต
ในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) พร้อมทั้งสนับสนุนให้เครือข่ายในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA COVID-19) และการจัดกิจกรรมสร้างวัคซีน
ใจในการบูรณาการกับกลุ่มวัยท างาน และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
- การเผยแพร่สื่อข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ สื่อ  
ออนไลน์ VDO Multi Media เพ่ือส่งเสริมบูรณาการวัคซีนใจในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด  
ในการด าเนินงาน 

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้เข้ากับ
สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมเชิงรุกในพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมได้ และข้อจ ากัดของความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของพ้ืนที่
เป้าหมาย  
- ความไม่ชัดเจนของรูปแบบแนวทางการด าเนินงานสร้างวัคซีนใจในชุมชนที่มี
การบูรณาการประเด็นปัญหาสุขภาพจิตชุมชน 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมาย 

4. แนวทางแก้ไขและพัฒนา - ขยายพ้ืนที่ด าเนินการให้มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และประชาชนทุกกลุ่มวัย 
โดยเฉพาะประเด็นฆ่าตัวตาย ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ด าเนินงาน เพ่ือเกิดการด าเนินงานบูรณาการสุขภาพจิตที่ให้มีความยั่งยืน 
- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ในรูปแบบประชุม/อบรมออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
สาธารณสุขเป็นหลัก 
- ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมและสนับสนุนสื่อทุกรูปแบบ ในการด าเนินงาน
สุขภาพจิตที่บูรณาการกับภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยการบูรณาการผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการภายในเขตสุขภาพที่ 3 
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รำยละเอียดประเด็นตำม
ยุทธศำสตร์เพื่อจัดท ำเป็นคู่มือ

กำรนิเทศงำน 
ผลกำรนิเทศ/ผลกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือด าเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะช่วงวิกฤตในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. ปัจจัยความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริหารและบุคลากรตลอดจนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุข      
ทุกระดับ ในเขตสุขภาพที่ 3 ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานและร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นอย่างดี  
- ภาคีเครือข่ายทุกระดับในชุมชน ผู้แทนฝ่ายปกครองอ าเภอ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมและให้ความส าคัญพร้อมขับเคลื่อน 
สนับสนุนการด าเนินงานการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับ
ประชาชนและการบูรณาการสุขภาพจิตในพื้นที่ 
- วิเคราะห์ปัญหาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และ
ประชาชน ท าให้ได้ประเด็นปัญหาที่แท้จริงและครอบคลุม จึงท าให้ได้ข้อมูลที่
เพียงพอต่อการวางแผนในการแก้ไขปัญหา พัฒนางานด้านการส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 

6. สิ่งทีต่้องการให้กรมสุขภาพจิต
สนับสนุนหรือปรับปรุงพัฒนา 
ในอนาคต เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- แนวทางการด าเนินงานสร้างวัคซีนใจ ที่สามารถน าไปด าเนินงานตามพ้ืนที่ใน
ระดับ ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและองค์กรภาครัฐและเอกชน 
พร้อมทั้งมีรูปแบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
- ความชัดเจนเกี่ยวกับการบูรณาการวัคซีนใจในทุกตัวชี้วัดอ่ืน เช่น วัยท างาน 
สูงอาย ุ
- การสนับสนุนงบประมาณ จัดท าคู่มือ/แนวทาง สื่อรูปแบบต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ 
ออนไลน์ ให้ทันต่อการใช้ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม 
- ควรมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานวัคซีนใจ  
- การด าเนินงานร่วมกับกระทรวงอ่ืน ๆ นอกจากกระทรวงมหาดไทย และให้มี
การสั่งการจากกระทรวงร่วมด้วย 
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9.1 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิตในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับหน่วยบริการจิตเวช ด าเนินการหรือสนับสนุนให้เครือข่ายในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน ผ่านช่องทาง 
เช่น Air war, Social  Ground war ดังนี้ 

ตำรำงที่ 33 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำศักยภำพแกนน ำ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงใจ และควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพจิตในช่วง
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 
ปีงบประมำณ 2564 
 
พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ 
- อ าเภอไทรงาม  
จังหวัดก าแพงเพชร 
- อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
- อ าเภอหนองขาหย่าง  
จังหวัดอุทัยธานี 
- อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
- อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจ เตรียมความพร้อม  
สู่วิถีใหม่ (New Normal)  
2. การประเมินสุขภาพจิต 
(ST-5, 2Q, 9Q ข้อ 9) และ
เว็บไซต์ MENTAL 
HEALTH CHECK-IN 
3. การปฐมพยาบาลทาง 
ด้านจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

เผยแพร่ความรู้สื่อผ่านกิจกรรม 
ของโครงการ โดยการอบรมและ      
ฝึกปฏิบัติ โดยใช้สื่อดังนี้ 
1. สื่อ VDO Multi Media  

เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

ในช่วงสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)  

เรื่อง การนวดคลายเครียด การ     

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หายใจคลายเครียด 

เพลงพลังใจ อึด ฮึด สู้ และวัคซีนใจ     

ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3  

2. ใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต  
ในช่วงสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เรื่อง ตรวจเช็ค สุขภาพใจ
ตนเอง MENTAL HEALTH CHECK-IN 
เขตสุขภาพที่ 3 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

9. ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต และมีพฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึงประสงค์ 
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9.2 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต และมีพฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึงประสงค์ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับหน่วยบริการจิตเวชด าเนินการหรือสนับสนุนให้เครือข่ายในและนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์  
ตามบริบทชุมชน ผ่านช่องทาง เช่น Air war, Social  Ground war ดังนี้ 

ตำรำงที่ 34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต           
ที่พึงประสงค์ ตามบริบทชุมชน 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 

1. โครงการบูรณาการการ
ด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  
ในสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2564 
พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ 
- บ้านวังส าโรง ต าบลวังส าโรง 
อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
- บ้านสักงาม ต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน  จังหวัด
ก าแพงเพชร 
- บ้านโคกกร่าง ต าบลสร้อยทอง
อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
- บ้านเนินม่วง ต าบลน้ าซึม 
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี 
- บ้านวังขนุน ต าบลห้วยกรด
พัฒนา อ าเภอสรรคบุรี      
จังหวัดชัยนาท 

 

ประเด็นด าเนินงานร่วมกัน
ในระดับเครือข่าย
สุขภาพจิตปฐมภูมิ 
- การบูรณาการเสริมสร้าง

วัคซีนใจพ้ืนที่ด าเนินการ    

1 ชุมชน/1 จังหวัด 

ด าเนินการสนับสนุนให้เครือข่าย
สุขภาพจิตในพ้ืนที่ด าเนินงานส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 3 เผยแพร่สื่อต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทาง Facebook,  Chanel 
Youtube, Group Line ของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 แจกคู่มือ, แผ่นพับ, 
โปสเตอร์, Standee ในโครงการ  
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
-  แผ่นพับ คู่มือ คลิปวิดีโอ แนว
ทางการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
- คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด 19 
- แผ่นพับพลังชุมชนใจห่างไกล COVID 
- แผ่นพับชุมชนกับการดูแลใจทุกกลุ่ม
วัย 
- คู่มือองค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจการ
ระบาดโควิด 19 “ใจพร้อมไม่ยอมป่วย” 
- แผ่นพับแบบคัดกรองความกังวลต่อ 
โควิด 19  
- แผ่นพับ 5ร. ง่าย ๆ ในการดูแลจิตใจ
ตนเอง 
- CD ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพจิต
ใจช่วงโควิด 19 
- ใบปลิว, QR Code MHCI 
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พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 

2. กำรสนับสนุนสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 
- จังหวัดนครสวรรค์ 
- จังหวัดอุทัยธำนี 
- จังหวัดชัยนำท 

1. ตรวจเช็ค สุขภาพใจ
ตนเอง  MENTAL HEALTH 
CHECK-IN 
2. แนวทางการดูแล       
สุขภาวะด้านจิตใจ 
3. เสริมสร้างวัคซีนใจ 

1. สนับสนุนและเผยแพร่สื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทาง  
สื่อออนไลน์ทาง  Line  Facebook 
Fanpage ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และ 
Chanel Youtube, Group ของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 แจกคู่มือ,  
สื่อแผ่นพับ, โปสเตอร์, Standee      
ในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
2. ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมใน
พ้ืนที่ที่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จสูง ดังนี้ 
- ผลิตใบปลิว MHCI จ านวน 1,000 
แผ่น 
- ผลิตหนังสือแนวทางการดูแลสุขภาวะ
ด้านจิตใจ จ านวน 100 เล่ม 
- ผลิต Standee MHCI จ านวน 16 ชิ้น 
- ผลิต Standee สัญญาณเตือนการ
ป้องกันดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย 
- ผลิตคู่มือการสร้างวัคซีนใจในชุมชน 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

9.3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนฟื้นฟูจิตใจในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

     9.3.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงใจ และควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิตในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 

● หลักกำรและเหตุผล  
 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 – ปัจจุบัน ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการการควบคุมโรคและการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพท าให้
สถานการณ์การระบาดอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นมา
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อย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตก
กังวล อาจจะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพ่ิมข้ึน บุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลานานมีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ภาวะหมด
ไฟ และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ต้อง
เตรียมพร้อมรับมืออย่างเร่งด่วน 
 จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตสุขภาพที่ 3 
ปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสม จ านวน 34 ราย (ข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่   
27 มกราคม 2564) และจากการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
มีผู้ประเมินสุขภาพจิต จ านวน 12,603 คน พบว่า เครียดสูง ร้อยละ 2.24 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.28 
เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 1.40 และมีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 3.15 โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้เข้าประเมินสุขภาพจิต จ านนวน 1,981 คน และ 6,014 คน ตามล าดับ 
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ มีความเครียดสูง ร้อยละ 3.99 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า  
ร้อยละ 6.01 เสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 1.82 มีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 7.12 และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) มีความเครียดสูง ร้อยละ 1.40 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 2.33 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 
0.90 มีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 1.85 (ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพจิตคนไทย MENTAL HEALTH CHECK-IN 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 29 มกราคม 2564) จากสถานการณ์สุขภาพจิตดังกล่าว ถึงแม้ว่าแนวโน้ม
ปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับไม่สูงมากนักแต่ถือว่าเป็นภารกิจอันส าคัญของกรมสุขภาพจิต ในการฟ้ืนฟูจิตใจ
ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งทางใจ มีภูมิคุ้มกันทางใจส าหรับครอบครัวและชุมชน  
ให้ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จึงได้ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 – 2564 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) ของหน่วยงานทุกระดับ และทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือให้ประชาชน
มีความเข้มแข็งทางจิตใจ เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข 
จึงมุ่งบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด นั่นคือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงชุมชน ขับเคลื่อน 
เชื่อมต่อและประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสุขภาพจิต แนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว 
ประชาชน ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ดังนั้น จึงได้ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 
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ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเพ่ือเสริมสร้างให้แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความ
เข้มแข็งทางใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังให้สามารถน าแนวทางและความรู้ไปปฏิบัติเพ่ือการเฝ้าระวัง ดูแลจิตใจประชาชนใน
ชุมชนให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข 

● วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลสุขภาพจิต

ของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2. เพ่ือให้แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเฝ้าระวัง

ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3. เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจให้กับแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

 4. เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

● กลุ่มเป้ำหมำย 

ตำรำงที่ 35 แสดงกลุ่มเป้าหมายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 

เป้ำหมำย 

จังหวัด 

ก ำแพงเพชร 
(คน) 

พิจิตร 
(คน) 

อุทัยธำนี 
(คน) 

ชัยนำท 
(คน) 

นครสวรรค์ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

50 54 53 50 50 257 

2. บุคลากรสาธารณสุข 11 2 2 2 6 23 
3. ประชาชน 1 - 2 1 - 4 
4. วิทยากรและคณะท างาน 
      - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
      - โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 
7 
2 

 
10 
- 

 
9 
- 

 
9 
1 

 
9 
2 

 
44 
5 

รวม 71 66 66 63 67 333 
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● ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่  

 1. รุ่นที่ 1 : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
 3. รุ่นที่ 3 : วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธานี 
 4. รุ่นที่ 4 : วันที่ 16 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมโนรมย์ อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
 5. รุ่นที่ 5 : วันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมศูนย์ชีวนันท์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

● เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 

1. บรรยาย แนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมิน

สุขภาพจิต (ST-5, 2Q, 9Q ข้อ 9) และเว็บไชต์ MENTAL HEALTH CHECK-IN 

 2. บรรยาย การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) 

3. บรรยาย แนวทางการสร้างวัคซีนใจ อึด ฮึด สู้ โดยประยุกต์ใช้หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ 

MODULE 1 พลังใจ MODULE 2 พลังฮึด และ MODULE 3 พลังสู้ 

4. บรรยาย แนวทางการสร้างวัคซีนใจครอบครัว 

 5. บรรยาย แนวทางการสร้างวัคซีนใจชุมชน โดยประยุกต์ใช้หลักสูตรการสร้างวัคซีนใจในชุมชน 

 6. บรรยาย การจัดการความเครียดและเสริมสร้างพลังใจ 

 7. แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความเครียดและเสริมสร้างพลังใจ 

● ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. จากการท าแบบทดสอบก่อน – หลัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียด

ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 : จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า หลังอบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 82 

รุ่นที่ 2 : จังหวัดพิจิตร พบว่า หลังอบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 

54 คน มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 85.19 
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รุ่นที่ 3 : จังหวัดอุทัยธานี พบว่า หลังอบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 53 คน มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 88.68 

รุ่นที่ 4 : จังหวัดชัยนาท พบว่า หลังอบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 

50 คน มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 86 

รุ่นที่ 5 : จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลังอบรมแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 84 

2. จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน า

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  

มีรายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่ 1 : จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 61 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก

ถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 96.25 

รุ่นที่ 2 : จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 56 คน มีความพึงพอใจในระดับมากถึง   

มากที่สุด ร้อยละ 93.75 

รุ่นที่ 3 : จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 55 คน มีความพึงพอใจในระดับมากถึง

มากที่สุด ร้อยละ 94.81 

รุ่นที่ 4 : จังหวัดชัยนาท พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 52 คน มีความพึงพอใจในระดับมากถึง 

มากที่สุด ร้อยละ 93.13  

รุ่นที่ 5 : จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 56 คน มีความพึงพอใจในระดับมากถึง

มากที่สุด ร้อยละ 90.94 

 3. จากการท าแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ ก่อนอบรม – หลังอบรม 1 เดือน โครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 

และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 รุ่นที่ 1 : จังหวัดก าแพงเพชร ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 62 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ และหลังจากอบรม  

1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์สูง 

 รุ่นที่ 2 : จังหวัดพิจิตร ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 54 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.41 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ และหลังจาก

อบรม 1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.56 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์สูง 
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 รุ่นที่ 3 : จังหวัดอุทัยธานี ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 53 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.83 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ และหลังจาก

อบรม 1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.81 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์สูง 

 รุ่นที่ 4 : จังหวัดชัยนาท ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 64 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ และหลังจากอบรม  

1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์สูง 

 รุ่นที่ 5 : จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ และหลังจากอบรม  

1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 92 มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับเกณฑ์สูง 

 4. จากการท าแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ก่อนอบรม – 

หลังอบรม 1 เดือน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของ    

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 รุ่นที่ 1 : จังหวัดก าแพงเพชร ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก และหลังจากอบรม  

1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 62 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก 

 รุ่นที่ 2 : จังหวัดพิจิตร ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 54 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.89 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก และหลังจาก

อบรม 1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.15 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 รุ่นที่ 3 : จังหวัดอุทัยธานี ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 53 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.70 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากและปานกลาง 

และหลังจากอบรม 1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.60 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 รุ่นที่ 4 : จังหวัดชัยนาท ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 38 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลาง และหลังจาก

อบรม 1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 56 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากที่สุด 

 รุ่นที่ 5 : จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการอบรม พบว่า แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก และหลังจากอบรม  

1 เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 66 มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก 
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● ผลลัพธ์ที่ได้ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง  

หรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพ่ิมมากข้ึน สามารถคัดกรองส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขได้ มีทักษะในการให้ความช่วยเหลือ

ตามหลักการปฐมพยาบาลทางใจ มีระดับความเข้มแข็งทางใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง

สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างพลังใจไปดูแลจิตใจประชาชนในชุมชนได้   

● ปัญหำ/อุปสรรค 

  1. มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อจ านวน 

ผู้เข้าอบรมและรูปแบบการจดัอบรม          .  

 2. งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด ท าให้ต้องปรับลดกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดอบรม 

● ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมแผนงำน/โครงกำรตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 

   - อยากให้มาจัดอบรมอีก เพราะ อสม. จะได้ความรู้เพ่ิมเติมไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อสม.  

    - อบรมดีมาก เข้าใจง่าย มีเอกสารแจกให้สามารถกลับมาอ่านเพิ่มได้ตลอด 

    - ดีมากที่มาให้ความรู้ ท าให้ได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

    - การให้ความรู้เข้ากับสถานการณ์ของการระบาดของโรคและเสริมความรู้ให้กับ อสม. น าไปใช้และ

ให้ความเข้าใจแก่ อสม. ไปถ่ายทอดต่อได้ 

    - อยากให้อบรมครอบคลุม อสม. ทุกคนจะได้ความรู้ทั่วถึง เพ่ือน าไปให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้าน 

ที่รับผิดชอบ และอยากให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับ อสม. ทุกปี เพ่ือให้ อสม. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    - ทีมงานเข้มแข็ง ท างานเป็นทีม/ช่วยกระตุ้นและติดตามเป็นระยะเพราะบางทีงานอ่ืนมาแทรก  

ท าให้ไม่ได้ติดตาม/ขอชื่นชมในการประสานงานท าได้ดีส่งข้อมูลมาเป็นระยะ ๆ 

 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงาน 

    แผนในงบประมาณปีถัดไป ปรับกิจกรรมให้ดีเหมาะสมกับยุคสมัยและผู้เข้าร่วม เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย

และขยายพื้นที่การด าเนินงานไปสู่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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● ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
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รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

 
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมโนรมย์ อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

 
 

รุ่นที่ 5 วันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมศูนย์ชีวนนัท์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์  

จังหวัดนครสวรรค์ 



 122 
 

  9.3.2 โครงกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนพัฒนำพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิต  

ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 

2564 

● หลักกำรและเหตุผล  
 ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม 2563 ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ยังส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 

บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ภาวะหมดไฟ

และอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วน 

 สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 3 

พบผู้ป่วยสะสม จ านวน 24 ราย (ข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 18 มกราคม 

2564) และจากการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. จ านวน 1,538 คน ในภาพรวมพบว่า มีความเครียดระดับมากถึง

มากที่สุด ร้อยละ 5.72 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 7.87 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 3.19 และมีภาวะหมดไฟ

ร้อยละ 2.99 (ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพจิตคนไทย MENTAL HEALTH CHECK-IN ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 

2563 - 18 มกราคม 2564) ถึงแม้ว่าแนวโน้มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก แต่จาก

สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นภารกิจส าคัญในการฟ้ืนฟูจิตใจประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์  

การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบทาง

สุขภาพจิตของประชาชนและเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ  

โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันรับมือและก้าวผ่านวิกฤตการแพร่

ระบาดไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง โดยการท าให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน  

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จึงได้ด าเนินการตามแผนการ

ฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 

(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ทุกระดับ และทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 3 ในการบูรณาการ

ด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน โดยการสร้างวัคซีนใจในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการการ

ด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ

ด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของ
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ประชาชนจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มุ่งเน้นให้

บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง 

สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข 

● วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  

 2. เพ่ือวางแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

● กลุ่มเป้ำหมำย 

ตำรำงที่ 36 แสดงกลุ่มเป้าหมายโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 

ปีงบประมาณ 2564 

เป้ำหมำย 

จังหวัด 

พิจิตร 
(คน) 

ก ำแพงเพชร 
(คน) 

นครสวรรค์ 
(คน) 

อุทัยธำนี 
(คน) 

ชัยนำท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. บุคลากรสาธารณสุข 5 6 6 6 6 29 

2. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต าบล/เทศบาล) 

2 2 1 1 1 7 

3. ผู้น าชุมชน 3 1 2 4 3 13 

4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

10 10 10 10 10 50 

5. ประชาชน 8 8 8 8 8 40 
6. วิทยากรและคณะท างาน 
      - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
      - โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 
6 
2 

 
6 
2 

 
8 
- 

 
8 
- 

 
8 
- 

 
36 
4 

รวม 36 35 35 37 36 179 
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● ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่  

1. รุ่นที่ 1 : วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังส าโรง อ าเภอ 
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 2. รุ่นที่ 2 : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน้ าขุ่น อ าเภอ
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. รุ่นที่ 3 : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกร่าง ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค ์
 4. รุ่นที่ 4 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน S.M.L หมู่ที่ 6 
ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 5. รุ่นที่ 5 : วันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านวังขนุน ต าบลห้วยกรด
พัฒนา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

● เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในชุมชน 

- บรรยาย เรื่อง แนวทางบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ถอดบทเรียนสถานการณ์และการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบ ในสถานการณ์   

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นดังนี้  

 - สถานการณ์การแพร่ระบาดและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

           - การด าเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต้นแบบ 

- การบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชนในสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อ       

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต้นแบบ  

- บรรยาย เรื่อง มาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิถีชีวิต

ใหม่ (New Normal) 

- บรรยาย เรื่อง การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA COVID-19) ส าหรับเครือข่ายสุขภาพจิต เพ่ือการดูแล

จิตใจส าหรับประชาชนในพื้นที่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนในการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  
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- จัดท าแผนในการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  

- การน าเสนอ ร่างแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในชุมชน 

● ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ 96.44 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด  จากการท าแบบสอบถาม  

ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต 

กิจกรรมที่ 1 

1. ร้อยละ 92.62 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ จากการ

สังเกตและการท าแบบทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

2. มีแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ครบทั้ง 5 รุ่น       

ใน 5 จังหวัด (5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 

3. มีรายงานสรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานของพื้นที่เป้าหมาย การด าเนินงานในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบทั้ง 5 รุ่นใน 5 จังหวัด (5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 

4. จากการท าแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

หลังอบรม ในภาพรวมทั้ง 5 จังหวัด พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตมีคะแนนอยู่ในระดับ

มากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94 และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์มีคะแนนอยู่ในระดับสูง คิดเป็น

ร้อยละ 100 

● ผลลัพธ์ที่ได้ 

 เกิดการบูรณาการด าเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ตามมาตรการสร้าง

วัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ที่มุ่งเน้นให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจจาก

ผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

● ปัญหำ/อุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถ

บูรณาการการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้ต่อเนื่อง ตามแผนการ

ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
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● ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมแผนงำน/โครงกำรตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

 ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในชีวิตวิถีใหม่ (New 

normal) เช่น การประชุม/อบรมออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ การติดตามการด าเนินงานผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย หรือการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน  

ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

● ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังส าโรง  
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน้ าขุ่น  

อ าเภออ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 

รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกร่าง ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน S.M.L หมู่ที่ 6        

ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
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รุ่นที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านวังขนุน ต าบลห้วยกรดพัฒนา  

อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :  การพัฒนาระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ                
โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : The development of Suicide prevention and surveillance system by 
the participation of District community 

●สถานการณ์ปัญหา 
ปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับโลกมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น การฆ่าตัวตายเป็นปรากฏการณ์  

ที่แสดงถึงความล้มเหลวในการปรับตัวของบุคคลในการเผชิญและปรับตัวต่อปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งการปรับตัวที่ไม่

เหมาะสมของบุคคลจะน ามาสู่การเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า การใช้สารเสพติดจนกระทั่งการเจ็บป่วยทาง

จิตเวชและปัญหาการท าร้ายตนเอง ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาด้านสาธารณสุข  

ที่ส าคัญ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่าสาเหตุจากความขัดแย้ง สงคราม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั่วโลกมี

ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปีละ 8 แสนคน มีการฆ่าตัวตายทุก 40 วินาที ผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ

และวัยรุ่น (WHO, 2557) จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 

ซึ่งได้เปิดเผยว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในอิรักและอัฟกานิสถาน เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่าตายจากกา ร

ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบ และจากข้อมูลการฆ่าตัวตายโดยรวมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 – 2010 พบว่าสถิติการฆ่าตัวตาย

ในประเทศที่พัฒนาแล้วลดลง แต่การฆ่าตัวตายโดยรวมทั่วโลกเพ่ิมขึ้น เมื่อจัดล าดับสาเหตุการฆ่าตัวตายตาม

กลุ่มอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุ อันดับ 1 ของการเสียชีวิตในกลุ่มอายุ  

15 – 49 ปี โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคส าคัญ เช่น โรคหัวใจ โรคเอดส์ และโรคอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ประเทศที่มี อัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุด 5 ประเทศ คือ กรีนแลนด์ เกาหลีใต้  ลิทัวเนีย กูยานา  

และคาซัคสถาน คิดเป็นอัตราต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 108 , 31.7, 31.6, 26.4 และ 25.6 ตามล าดับ 

นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจากการรายงานอย่างเป็นทางการนั้นเป็นข้อมูล

ที่ต่ ากว่าความเป็นจริง ร้อยละ 30 (The Lancet, 2011) ส าหรับพ้ืนที่ที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดคือ ภาคกลาง

และตะวันตกของยุโรป และเอเชีย โดยร้อยละ 25 เกิดขึ้นในประเทศที่ร่ ารวย และพบว่าเพศชายมีแนวโน้ม    

ในการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า จากวิธีการต่าง ๆ เช่น แขวนคอ ยิงตัวตาย และกินยาฆ่าแมลง 

(WHO, 2557) 

              ประเทศไทยการฆ่าตัวตายนับว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญของประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น    

มีอัตราการฆ่าตัวตาย อยู่ในอันดับที่ 28 ของโลก โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ยที่ 16 คน ต่อประชากรแสนคน 

(ณรงค์กร มโนจันทร์แพ็ญ, 2018)  จากข้อมูลรายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย พบว่าในช่วงปี       

พ.ศ. 2557 - 2561 พบอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในช่วงอัตรา 6.07 – 6.32 ต่อประชากรแสนคน และในช่วงปี     

พ.ศ. 2559 – 2561 อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตรา 6.35, 6.03 และ 6.32 ต่อประชากรแสนคน 

10. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
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ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย มากถึง 4,137 คน ช่วงอายุที่มีการ   

ท าร้ายตนเองจนเสียชีวิตมากที่สุดช่วงอายุ 35 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงอายุ 25 - 29 ซึ่งเป็นวัยแรงงานตอนต้น (กรมสุขภาพจิต, 2562) เมื่อเทียบกับอัตรา

การฆ่าตัวตายของโลก อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ ต่ ากว่า 6.5 ต่อประชากร

แสนคน ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานของกรมสุขภาพจิตที่ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2542 ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการโดยสร้างระบบบันทึกข้อมูล 

การเฝ้าระวังและการศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดแล้ว กลับพบว่าพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงคือมากกว่า 13  ต่อประชากรแสนคนตลอดมา แม้ว่าอัตราการฆ่าตัวตาย

จะลดลงในระยะแรกที่มีการด าเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2544 แล้วก็ตาม ดังข้อมูลพิจารณาแยกรายจังหวัด

ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุด 10 อันดับในประเทศคือ ล าพูน จันทบุรี เชียงใหม่ 

พะเยา ล าปาง แพร่ เชียงราย ตาก น่าน และระยอง (กรมสุขภาพจิต, 2556)  

  จากข้อมูลจะพบว่าเป็นจังหวัดในภาคเหนือ จ านวน 8 จั งหวัด  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษา  

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของคนไทยที่ได้ท าการส ารวจระดับชาติ พบว่าอัตราความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  

ทั้งประเทศ พบร้อยละ 7.3 และภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุดถึง ร้อยละ 8.8 โดยกลุ่มที่มี

ความรุนแรงของการเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในระดับสูงมากที่สุดคือ เพศหญิง คนว่างงาน ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโรคจิต (หวาน ศรีเรือนทองและคณะ , 2551) เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่

กระตุ้นให้คนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุให้มีการฆ่าตัวตายเป็นกลุ่ม

ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ได้แก่ การทะเลาะ ดุด่า ต าหนิ ความรัก หึงหวง ร้องขอแล้วไม่ได้ กลุ่ม

ปัญหาที่พบเป็นอันดับรองลงมาคือปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการติดสารเสพติด ได้แก่ โรคเรื้อรัง 

เอดส์ พิการ โรคจิต โรคซึมเศร้า การใช้สารเสพติด และกลุ่มปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว

ยากจน ขัดสน เสียทรัพย์สิน (อภิชัย มงคลและคณะ, 2546) ซึ่งการแก้ปัญหาเพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย ที่มีการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการแก้ปัญหาที่อยู่ในรูปของนโยบายการให้บริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการ

ฆ่าตัวตาย เช่น นโยบายการเข้าถึงบริการ โรคซึมเศร้า การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในระดับเขต ปี พ.ศ. 2554 –2561 

คิดเป็นร้อยละ 34.13 – 62.45 (กรมสุขภาพจิต, 2562) แม้ว่าในภาพรวมเขตการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า    

จะเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละจังหวัด แต่ปัญหาการฆ่าตัวตายยังมีอัตราที่สูง แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

ยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินงานและจัดระบบบริการโดยระบบบริการสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว

อาจจะไม่เพียงพอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายให้ประสบความส าเร็จ เพราะการฆ่าตัวตายของ

บุคคลหนึ่งนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งปัจจัยในด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคม (Bio Psycho social) 

จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก    

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมวางระบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่โดยใช้ชุมชน
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เป็นฐานในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากร และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ 

ด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ลดลง     

ตำรำง 37 แสดงข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตาย รายเขตสุขภาพ  ปี 2559 – 2561   

เขตสุขภำพ อัตรำต่อแสนประชำกร 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เขตสุขภำพที่ 1 12.67 11.35 10.93 
เขตสุขภำพที่ 2 8.69 6.82 7.86 
เขตสุขภำพที่ 3 8.16 7.42 7.80 
เขตสุขภำพที่ 5 6.27 5.55 5.46 
เขตสุขภำพที่ 7 4.88 5.66 6.76 
เขตสุขภำพที่ 11 6.39 6.64 6.90 

ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)  

           จากข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัวตายดังกล่าว จะเห็นว่า ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 ทั้ง 6 เขตสุขภาพ 

มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ประเทศ (6.3 ต่อแสนประชากร) ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ กรม 

เขตสุขภาพ ระดับจังหวัด จะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง น ามาสู่การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการป้องกัน

และเฝ้าระวังปัญหาฆ่าตัวตายระดับอ าเภอโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบแนวคิดการด าเนินงาน

ของระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System) ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาโดยอาศัยระบบการท างานที่

ยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการส่งเสริม

ป้องกันด้านสุขภาพจิต เช่น การจัดการความรู้ ในด้านส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนดูแลตนเองได้ ไม่ทอดทิ้งกัน 

มีระบบการเฝ้าระวังและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ท าให้กลุ่มที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการดูแล เพ่ิมการ

เข้าถึงบริการในระบบสาธารณสุขมากขึ้น มีการบูรณาการในและนอกระบบสาธารณสุขในการป้องกันปัญหา 

ฆ่าตัวตายแบบไร้รอยต่อในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

   วัตถุประสงค์ทั่วไป 

    เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ 

    วัตถุประสงค์เฉพำะ 

 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการฆ่าตัวตายร่วมกับชุมชน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอโดยการมีส่วนร่วม 

 3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบทั่วไปในพ้ืนที่น าร่อง 6 แห่ง 
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ขอบเขตกำรวิจัย   
ขอบเขตด้านเนื้อหา : ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ระหว่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
การศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอใน 5 เขต

สุขภาพ ที่เป็นการวิจัยผสมผสาน โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยในแต่ละระยะ ดังนี้ 
   กำรวิจัยระยะท่ี 1 
   ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  ศึกษาสาเหตุ ปัจจัย ของปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ ์
   ขอบเขตด้ำนประชำกร : การศึกษาครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

- แกนน าชุมชน  
- อาสาสมัครสาธารณสุข  
- คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอ (คปสอ.) 
- สื่อมวลชน 
- ผู้น าทางจิตวิญญาณ  
- ญาติ ครอบครัว และผู้มีประวัติท าร้ายตนเอง 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี 

สาธารณสุขอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฯลฯ 
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ก าหนดพ้ืนที่การศึกษา คือ เขตสุขภาพที่ 1 อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา        

เขตสุขภาพที่ 2 อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 7 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และเขตสุขภาพท่ี 11 อ าเภอสวี จังหวัดระนอง   

กำรวิจัยระยะท่ี 2  
             ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  การออกแบบกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเน้นที่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

  ขอบเขตด้ำนประชำกร : การศึกษาครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
- แกนน าชุมชน  
- อาสาสมัครสาธารณสุข  
- คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอ (คปสอ.) 
- สื่อมวลชน 
- ผู้น าทางจิตวิญญาณ  
- ญาติ ครอบครัว และ ผู้มีประวัติท าร้ายตนเอง 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี 

สาธารณสุขอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฯลฯ 
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ก าหนดพ้ืนที่การศึกษา คือ เขตสุขภาพที่ 1 อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เขตสุขภาพที่ 2 

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 7 อ าเภอบ้านไผ่        
จังหวัดขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 11 อ าเภอสวี จังหวัดระนอง   
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กำรวิจัยระยะท่ี 3  
   ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  การประเมินผล ระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
   ขอบเขตด้ำนประชำกร :  การศึกษาครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

- แกนน าชุมชน  
- อาสาสมัครสาธารณสุข  
- คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอ (คปสอ.) 
- สื่อมวลชน 
- ผู้น าทางจิตวิญญาณ  
- ญาติ ครอบครัว และ ผู้มีประวัติท าร้ายตนเอง 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี 

สาธารณสุขอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฯลฯ 
ขอบเขตด้ำนพื้นที่  ก าหนดพ้ืนที่การศึกษา คือ เขตสุขภาพที่ 1 อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เขตสุขภาพที่ 

2 อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 7 อ าเภอบ้านไผ่        
จังหวัดขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 11 อ าเภอสวี จังหวัดระนอง   

กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย (conceptual framework) 

ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ หลักการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง เพ่ือองค์ความรู้ เพ่ือสร้างรูปแบบ และแผนด าเนินการ 

● ระเบียบวิธีวิจัย  
รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ตามแนวคิดของ John W. 
Creswell (2014) ตามกระบวนทัศน์วิจัยแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เป็นการวิจัยแบบผสมที่มุ่งการ
แก้ปัญหา เน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติ และเกิดการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชน
มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยออกแบบในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนหลายระยะ (Multiphase mixed methods)  

ผู้วิจัยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
       กำรวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษาสาเหตุ ปัจจัย ของปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ 

กำรวิจัยระยะท่ี 2 การออกแบบกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเน้นที่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
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กำรวิจัยระยะท่ี 3 การประเมินผล ระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ระยะที่ 1 ศึกษำสำเหตุ ปัจจัย ของปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยในพื้นที่ 
รูปภำพที่ 6 แสดงการวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนหลายระยะของการวิจัยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 1  

ระยะที่ 2 กำรออกแบบกระบวนกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย เน้นที่กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในชุมชน 
รปูภำพที่ 7 แสดงการวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนหลายระยะของการวิจัยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ 
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ การเฝ้า
ระวังและป้องกัน   

ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ระดับอ าเภอโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มตัวอย่ำง 

1. เชิงคุณภำพ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในชุมชน  

2. เชิงปริมำณ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ผู้ทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในชุมชน ครอบครัวที่มี   
ผู้ฆ่าตัวตาย 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้ข้อมลู สถานการณ์ 
ปัญหา สาเหตุการ 
ฆ่าตัวตาย และระบบ
การป้องกันปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในพ้ืนท่ี 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา          
อ.ลับแล จ.อุตรดติถ ์

อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง   
 

กำรเก็บข้อมูล 

1. เชิงคุณภำพ 
เครื่องมือ : ผู้วิจยั/ 
แบบสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมลู 

Thematic analysis 

2. เชิงปริมำณ 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 

วิธีการ 

Cross-sectional survey 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา 
Descriptive Statistics) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อวางแผน พัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการ 
ฆ่าตัวตายโดยการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

กลุ่มตัวอย่ำง  
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบการป้องกันการ 
ฆ่าตัวตายในชุมชน  
- ครอบครัวที่มีบุคคล
พยายามฆ่าตัวตาย/     
ฆ่าตัวตาย 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สื่อมวลชน ฯลฯ 

กำรเก็บข้อมูล 
1. เชิงคุณภำพ 
เครื่องมือ : ผู้วิจัย 
กระบวนการ TOP 
MODEL  
วิธีกำร 
Focus Group 
Discussion 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
Content analysis 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

แผนปฏิบัติการการเฝา้
ระวังและป้องกันการ 
ฆ่าตัวตายในระดับต าบล 
และอ าเภอ  
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ระยะที่ 3 กำรประเมินผล ระบบกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
รปูภำพที่ 8 แสดงการวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนหลายระยะของการวิจัยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ 
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 3    

 
ขั้นตอนกำรวิจัย  
กำรวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษำสำเหตุ ปัจจัย ของปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยในพื้นที่ 
                  เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ การเฝ้าระวังและป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตายระดับ
อ าเภอโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้การวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory 
sequential mixed methods) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำวิจัยเชิงปริมำณ ตามระเบียบวิธีวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey 

research) เพ่ือหาสาเหตุ ปัจจัย ของปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล

หลักคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนและครอบครัว

ที่มีผู้ฆ่าตัวตาย    

           พื้นทีศ่ึกษำ  

                    คัดเลือกจากตัวแทนอ าเภอในเขตสุขภาพที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 6.3 ต่อแสน
ประชากร เขตละ 1 อ าเภอ เขตสุขภาพที่ 1 (อ.แม่ใจ จ.พะเยา) เขตสุขภาพที่ 2 (อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)  
เขตสุขภำพที่ 3 (อ.ห้วยคต จ.อุทัยธำนี) เขตสุขภาพที่ 7 (อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) และเขตสุขภาพที่ 11  
(อ.กะเปอร์ จ.ระนอง)   
                   ประชำกร 

1. ประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ์การฆ่าตัวตายของตนเอง หรือญาติใกล้ชิด  
2. แกนน าชุมชน บุคลากรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อประเมินระบบการ
เฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ระดับอ าเภอโดยการ   
มีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่ำง  
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบการป้องกันการ   
ฆ่าตัวตายในชุมชน  
- ครอบครัวที่มีบุคคล
พยายามฆ่าตัวตาย/     
ฆ่าตัวตาย 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สื่อมวลชน ฯลฯ 

กำรเก็บข้อมูล 
1. เชิงคุณภำพ 
เครื่องมือ : ผู้วิจัย  
วิธีกำร 
Focus Group 
Discussion 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
Content analysis 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ได้รูปแบบการเฝ้าระวัง
และป้องกันการ        
ฆ่าตัวตายที่เหมาะกับ
บริบทพ้ืนท่ีในระดับ
ต าบล และอ าเภอ  
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3.  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.)  
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
5. ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อ าเภอ ต าแหน่งละ 1 – 2 คน ต่อเขตสุขภาพ  
6. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่   

                  กลุ่มตัวอย่ำง 

                  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง โดยการเริ่มจากการค้นหาตัวอย่าง

ที่ตรงกับเกณฑ์คัดเข้าของการวิจัย  

                 ขนำดของตัวอย่ำง 

                 ค านวณขนาดประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากสูตร สูตรของเครซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970) ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และก าหนดให้สัดส่วน

ของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 

95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, มีดังนี้ 

𝑛 =
𝑥²𝑁𝑝(𝐼 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑥²𝑝(1 − 𝑝)
 

       n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
       N = ขนาดของประชากร 
       e  = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
       x² = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (/ '=3.841) 
       p =  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  เท่ากับ 0.035 (3.5%)   
  วิธีการค านวณผู้วิจัยต้องทราบขนาดประชากรและสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร และก าหนด
ระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเชื่อมั่นด้วย เช่น ถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 2,000 หน่วย 
ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสัดส่วนของลักษณะ    
ที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.035 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 
      จ านวนประชากรใน 5 เขตสุขภาพ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เขต 1 จ านวน 32,235 คน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  

เขต 2 จ านวน 45,291 คน อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เขต 3 จ านวน 16,272 คน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เขต 7 จ านวน 

23,672 คน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เขต 11 จ านวน 66,154 คน รวมทั้งหมด 183,624 คน 

  𝑛 =
𝑥²𝑁𝑝(𝐼−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑥²𝑝(1−𝑝)
 

 
 

                          𝑛 =
3.841𝑥183,643 𝑥 0.035 𝑥 (1−0.035) 

0.052(183,643−1)+3.841x 0.035 x (1−0.035)  
 

N = 52 รายต่อเขตสุขภาพ  
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สุ่มประชากรทั่วไป ในพ้ืนที่ 5 เขตสุขภาพมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร 
เขตละ 1 อ าเภอ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 (อ.แม่ใจ จ.พะเยา) เขตสุขภาพที่ 2 (อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์) เขตสุขภาพที่ 3  
(อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) เขตสุขภาพที่ 7 (อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) เขตสุขภาพที่ 11 (อ.กะเปอร์ จ.ระนอง) อ าเภอละ 70 คน  
รวม 350 คน มาตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ          

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่ 
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยพัฒนา
แบบสอบถาม โดยศึกษาเครื่องมือ community engagement toolkits for suicidal prevention1 ของ
องค์การอนามัยโลก เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ และพัฒนาองค์ความรู้ทีมวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(e.g.  Suicide, Effective Intervention, การมีส่ วนร่ วม , Suicide Thai surveillance system :  506S) 
จ านวน 83 ข้อ  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

                 หลังการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวม   
มาท้ังหมดไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS Statistics 21 เพ่ือทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ โดยก าหนดนัยส าคัญ      
ทางสถิติ เท่ากับ .05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เ พ่ืออธิบาย
คุณลักษณะประชากร ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. น าข้อมูลเชิงพรรณนา วิเคราะห์ด้วย chi-square และตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.5 
มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Odd ratio  

ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ  

      การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ืออธิบายปัจจัย และสาเหตุของปัญหาการ

ฆ่าตัวตาย เป็นการท าความเข้าใจอย่างลุ่มลึกว่าปัจจัยดังกล่าวในบริบทพ้ืนที่เป็นอย่างไร ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน 

     พื้นที่ศึกษำ  

      คัดเลือกจากตัวแทนอ าเภอในเขตสุขภาพที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร  
เขตละ 1 อ าเภอ เขตสุขภาพที่ 1 (อ.แม่ใจ จ.พะเยา) เขตสุขภาพที่ 2 (อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์) เขตสุขภาพที่ 3 
(อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) เขตสุขภาพท่ี 7 (อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) และเขตสุขภาพท่ี 11 (อ.กะเปอร์ จ.ระนอง) 

    ประชำกร 

1. ประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ์การฆ่าตัวตายของตนเอง หรือญาติใกล้ชิด 
2. แกนน าชุมชน บุคคลากรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) 
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
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5. ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อ าเภอ 
6. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่    

               กลุ่มตัวอย่ำง 

      เลือกกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในพ้ืนที่ 5 เขตสุขภาพ 

มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร เขตละ 1 อ าเภอ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 (อ.แม่ใจ  

จ.พะเยา) เขตสุขภาพที่ 2 (อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์) เขตสุขภาพที่ 3 (อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี) เขตสุขภาพที่ 7  

(อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) และเขตสุขภาพที่ 11 (อ.กะเปอร์ จ.ระนอง) อ าเภอละ 10 คน รวม 50 คน มาตอบ

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ์การฆ่าตัวตายของตนเอง หรือญาติใกล้ชิด แกนน า

ชุมชน บุคลากรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และตัวแทนสื่อท้องถิ่น ในพ้ืนที่อ าเภอ ต าแหน่งละ 1 – 2 คน 

ต่อเขตสุขภาพ และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย 

ในพ้ืนทีใ่นการสัมภาษณ์เชิงลึก 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่ 
1) ตัวผู้วิจัย เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล,  2552) ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทีม
วิจัย ใน 5 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   

2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-stru cture interview) 
ผสมผสานทั้งแบบที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง โดยก าหนดหัวข้อ หรือค าถามในการสัมภาษณ์แบบกว้าง ๆ 
เพ่ือให้นักวิจัยได้ส ารวจ ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

3) เครื่องบันทึกเสียง การบันทึกเสียงจะช่วยแก้ไขข้อจ ากัดในเรื่องความจ าของนักวิจัยและ
ค าอธิบายต่าง ๆ การบันทึกเทปยังช่วยให้นักวิจัยตรวจสอบซ้ าในค าตอบของผู้ให้ข้อมูล 

4) กล้องถ่ายรูป การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการถ่ายภาพจะช่วยบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เกิดข้ึนเมื่อไหร่ ใครอยู่ในเหตุการณ์ ท ากิจกรรมอะไร ความรู้สึกของบุคคลในภาพเป็นอย่างไร 
    กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภำพ 

 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลและเข้าใจสภาพความ

จริงมากที่สุด (Liamputtong P.,2013) ด้วยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยก าหนดประเด็นเกี่ยวกับการ

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ 1 คน  

           กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
            การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เพ่ือแยกแยะและอธิบายองค์ประกอบ ความหมาย และความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโดยใช้วิธีดังนี้ 
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1. การท าดัชนีข้อมูล (Indexing) เพ่ือแสดงลักษณะของข้อมูล และมีการจัดกลุ่มค าของข้อมูล           
เป็นหมวดหมู ่

2. การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology-Taxonomy) 
3. การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) 
4. การตีความข้อมูล  
5. จัดท ารายงาน (Producing the report) การเขียนรายงานการวิเคราะห์เชิงประเด็นต้องได้ข้อมูล      

ที่ชัดเจน เชื่อมโยง มีความเป็นเหตุเป็นผล และไม่มีการซ้ าซ้อนของข้อมูล 
กำรวิจัยระยะที่ 2  กำรออกแบบกระบวนกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย เน้นที่กำรมี      

ส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน 

           การศึกษาระยะนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกันและ      
เฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ รูปแบบตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1  คืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของพ้ืนที่ด าเนินการ ประชุมร่วมกันกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง (begin the conversation at the first meeting) 

ขั้นตอนที่ 2   พัฒนาแผนกิจกรรมด าเนินการของชุมชน  
2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 มาวางแผนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย    

ในชุมชน 
2.2 ร่วมออกแบบกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนซึ่งวิธีศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) เริ่มจากการคืนข้อมูล
ผลการศึกษาจากการวิจัยระยะที่ 1 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) จากนั้นผู้วิจัยใช้ผลการศึกษาในระยะ
ที่ 1 ร่วมกับแนวคิดเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เทคโนโลยีเพ่ือการมีส่วนร่วม (Technology of 
Participation : TOP) โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 10 – 12 คน (แยกรายต าบล) ใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง 
เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและค้นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือหรือยังไม่แน่ชัดในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถให้
ข้อมูลได้มากที่สุด ประกอบด้วย ประชากรทั่วไปที่มีประสบการณ์การฆ่าตัวตายของตนเอง หรือญาติใกล้ชิด 
แกนน าชุมชน บุคลากรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  
(คปสอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และตัวแทนสื่อท้องถิ่น ในพื้นที่ และเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ อ าเภอละ 50 – 70 คน/
เขตสุขภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่  

1. ข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัวตาย และผลการวิจัยที่ได้จากข้ันตอนที่ 1  
2. แบบสนทนากลุ่มซึ่งเป็นแนวค าถามในการสนทนากลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง 
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3. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการมีส่วนร่วม (Technology of Participation : TOP) ในการสนทนากลุ่ม 
          กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยแต่ละองค์ประกอบจะแยก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นสร้างร่างรูปแบบการ พัฒนาระบบการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับอ าเภอ 
  ขั้นตอนที่ 3 น าระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายไปใช้ในพ้ืนที่  

กำรวิจัยระยะที่ 3  กำรประเมินผล ระบบกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม 
            ภายหลังการน าระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายไปใช้ในพื้นที่ การประเมินผลและ
คืนข้อมูล (Observe and feedback) : สังเกตการณ์ ประเมิน สรุปผล และสะท้อนกลับ ระบบการพัฒนา
ระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ 
  พื้นที่ด ำเนินกำร 
            ได้แก่ พ้ืนที่ใน เขตสุขภาพที่ 1 (อ.แม่ใจ จ.พะเยา) เขตสุขภาพที่ 2 (อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์) เขตสุขภาพที่ 3 
 (อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) เขตสุขภาพท่ี 7 (อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) และเขตสุขภาพท่ี 11 (อ.กะเปอร์ จ.ระนอง) 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

    1. รูปแบบการพัฒนาระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ ที่แต่ละพ้ืนที่
ก าหนดขึ้น 
        2. ใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) ในการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานโดยการติดตาม ประเมินผล รวบรวมผลสะท้อนกลับจากชุมชน คณะผู้วิจัยและผู้แทนชุมชนจะ
ร่วมกันสะท้อนผลอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเป็นลักษณะของการติดตามและประเมินปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ซึ่งจะเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยการใช้รูปแบบที่มีการก าหนดแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ จะมีการเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลโดยการจัดกลุ่มอภิปรายถึง
รูปแบบที่ได้  เพ่ือหาข้อบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทันการ โดยให้กลุ่มประเมินผลตั้งค าถามประเมินกิจกรรมที่ท า
ผ่านมา รวมทั้งมีการศึกษาปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน   

ผลกำรวิจัยระยะที่ 1 
กำรศึกษำสำเหตุ ปัจจัย ของปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยในพื้นที่ 
ผลกำรศึกษำ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เพศหญิง ศาสนาพุทธ อายุมัธยฐาน 53 ปี กลุ่มเสี่ยง

พยายามฆ่าตัวตายได้แก่ กลุ่มว่างงาน และรับจ้างทั่วไป 4.9 และ 4.5 เท่า ตามล าดับ รับข่าวการฆ่าตัวตาย
ทางโทรทัศน์ มากที่สุด 83.2% การรับข่าวสัปดาห์ละครั้งขึ้นไป มีความเสี่ยง 5.4 เท่า ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบ 
คือ ไม่ควรไว้ทุกข์ 83.5% เป็นความอ่อนแอ 71.8% และพยายามฆ่าตัวตายแล้วจะไม่บอกใคร 67.0%  
ปัญหาความสัมพันธ์ เป็นความเสี่ยง 2.8 – 3.8 เท่า การห่วงคนที่รักลดความเสี่ยงได้ 88% ความชุกความคิด
ฆ่าตัวตาย 17% ซึ่ง 34.4% เคยท าร้ายตัวเองมาก่อน เกิดโครงการการอบรมให้ความรู้ การปรับทัศนคติผู้น า 
ผู้ดูแลผู้ป่วย การค้นหาติดตามเชิงรุกในชุมชน 

วิจำรณ์ การคืนข้อมูล ท าให้ชุมชนเกิดความตระหนัก มีแผน มีกิจกรรมแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมมี 4 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน 2) การคืนข้อมูล 3) มีการวางแผนการเฝ้า
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ระวังและป้องกันแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 4) มีการด าเนินการและติดตาม
ประเมินผลต่อเนื่อง มาตรการระดับประเทศ ควรจัดการสื่อในการน าเสนอข่าว และปรับทัศนคติประชาชน   
ให้กล้าขอความช่วยเหลือ 

ผลกำรวิจัยระยะที่ 2  
กำรออกแบบกระบวนกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย โดยเน้นที่กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในชุมชน 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี 

กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน 
กลุ่มเป้าหมาย    
- แกนน า อสม. หมู่ละ 3 คน 
(31 หมู่บ้าน จ านวน 93 คน) 

ปีงบประมาณ 2564-2565  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

สิงหาคม-กันยายน 2564 1. รพ.สต.ทองหลาง 
2. โรงเรียน 
3. อบต. 
4. วัด 
5. อสม. 

การอบรมให้ความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มเสี่ยง  ประชาชนทั่วไปทุกต าบล 

เมษายน-กรกฎาคม 
2564 
สปสช., อบต. 
สสส. 

รพ.สต. ทุกต าบล 

โครงการสร้างอาชีพเสริม เช่น จักสาน ไม้กวาด ขนม 
พิมเสนน้ า ลูกประคบ เลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทั่วไป  ผู้สูงอายุทุกต าบล 

ตลอดปีงบประมาณ  
กศน., พม., สปสช. 
เกษตร 

ชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรม อสม. 
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11.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2564 

● หลักกำรและเหตุผล 
สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อุบัติภัยทาง

ธรรมชาติและโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและ          
การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวันของคนไทย เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีผลให้ประชาชนต้อง
เผชิญกับภาวะเครียด เกิดความวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง บางรายถึงข้ันมีภาวะสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทาง
จิตเวช จากข้อมูลด้านสุขภาพจิตประชากรแต่ละช่วงวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 พบว่า         
กลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM จ านวน 79,376 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.23 มีพัฒนาการสมวัย จ านวน 58,868 คน คิดเป็นร้อยละ 74.16 มีพัฒนาการล่าช้าที่ต้องได้รับการ
กระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน จ านวน 567 คน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแล้ว 
จ านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 84.13 และยังมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการติดตามหรือติดตามไม่ได้ จ านวน    
90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) กลุ่มวัยเรียน พบว่า มีเด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์           
(4 โรคหลัก) จ านวน 13,943 คน แยกรายโรค พบว่า มีปัญหาการเรียนรู้ จ านวน 9,836 คน คิดเป็นร้อยละ  
70.54 สติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 2,371 คน คิดเป็นร้อยละ 17 มีปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์ จ านวน 
1,349 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 และออทิสติก จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 
จ านวน 2,818 คน คิดเป็นร้อยละ 92.24 (ข้อมูลจากแบบรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก สถาบันราชานุกูล 
กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) กลุ่มวัยรุ่น  พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
เท่ากับ 20.31 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี      
มีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 28 กันยายน 
2563) กลุ่มวัยท างาน พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เท่ากับ 9.52 ต่อแสน
ประชากร โดยจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างานสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร เท่ากับ 11.10 ต่อแสนประชากร รองลงมา จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับ 10.88  ต่อแสน
ประชากร จังหวัดนครสวรรค์ เท่ากับ 9.51 ต่อแสนประชากร จังหวัดชัยนาท เท่ากับ 7.95 ต่อแสนประชากร 
และจังหวัดพิจิตร เท่ากับ 7.14 ต่อแสนประชากร (ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาล  
จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) และกลุ่ มวัยผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการ      
คัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) พบความเสี่ยง จ านวน 2,040 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 และพบความเสี่ยง          

11. กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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โรคซึมเศร้า (9Q) จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 21.49 และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 34.14  
(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)  

กรมสุขภาพจิตในฐานะที่เป็นองค์กรน าในด้านสุขภาพจิตของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน    
การส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต มุ่งหวังให้เกิด    
การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทั่วทั้งประเทศ และได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยเข้ากับระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
และขับเคลื่อนผ่านกลไกระบบสุขภาพอ าเภอ ซึ่งภายใต้กลไกดังกล่าว มีหัวใจการด าเนินงานที่ ส าคัญอยู่ที่การ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้สามารถบูรณาการการดูแลจิตใจประชาชนที่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มุ่งพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพจิตให้กับประชาชน รวมถึงสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ดูแลสุขภาพจิตได้ท้ังภาครัฐ เอกชน หรือท้องถิ่น ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนที่
มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation) คิดเชิงบวก (Positive) และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม 
(Response to Society) หรือที่เรียกว่า “คิดดี คิดให้  คิดเป็น เป็นสุข : CPR” โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน  
ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ขับเคลื่อนต่อไปสู่เป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพจิตดี 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 ต่อไป 

● วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 

ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
2. เพ่ือวางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 

ตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 



 144 
 

 
 

● กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย (คน) จังหวัด

นครสวรรค์ 
จังหวัด
พิจิตร 

จังหวัด
ชัยนำท 

จังหวัด
อุทัยธำนี 

จังหวัด
ก ำแพงเพชร 

รวม 

1. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต 
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

1 2 1 1 2 7 

2. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต 
จำกโรงพยำบำลศูนย์ 

2 - - - - 2 

3. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต 
จำกโรงพยำบำลทั่วไป 

- 1 1 1 1 4 

4. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต 
จำกโรงพยำบำลชุมชน 

14 11 6 7 10 48 

5. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต 
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 

14 9 8 8 11 50 

6. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต 
จำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล (อ ำเภอละ 1 คน) 

12 8 8 8 11 47 

7. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต
จำกส ำนักงำนเทศบำล 

- - 1 - - 1 

8. คณะท ำงำนศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 11 12 10 12 10 55 
รวมจ ำนวน 54 43 35 37 45 214 

● พื้นที่เป้ำหมำย 
เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด

ก าแพงเพชร 

● กิจกรรมกำรด ำเนินงำน/เนื้อหำที่ถ่ำยทอด 
1. บรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทางการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 

 2. บรรยาย เรื่อง นโยบายกรมสุขภาพจิต และเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดี  
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 
 3.  บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 

4. บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 
5. บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 
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6. บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มวัยท างาน ปีงบประมาณ 2564 
  7. บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 

8. บรรยาย เรื่อง การเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)  
9. บรรยาย เรื่อง การด าเนินงานสุขภาพจิตในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

ปีงบประมาณ 2564 
10. บรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ือรับมือกับ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
11. บรรยาย เรื่อง การด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

ปีงบประมาณ 2564  
12. บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  2551 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
13. บรรยาย เรื่อง การประเมินมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต               

ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบประมาณ 2564  
14. บรรยาย เรื่อง การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       

(COVID-19) ปีงบประมาณ 2564 
15. บรรยาย เรื่อง แผนการด าเนินงานการพัฒนาสุขภาพจิต และการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 
16. วางแผนการด าเนินงานและเลือกพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  

● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน

และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิต
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 และสามารถขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตสู่ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสนับสนุนการด าเนินงาน 

ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานสุขภาพจิตเป็นอย่างดี 

● ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
 การติดต่อประสานงานการด าเนินโครงการ และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีความล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการประสานงานอย่างเร่งด่วนในการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ และเปลี่ยนสถานที่การจัด
โครงการในจังหวัดนครสวรรค์ให้เหมาะสมกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
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ตำรำงที่ 38 แสดงแผนการด าเนินงานสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต  
ตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

กลุ่มปฐมวัย 
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย    
คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วย
สายใยผูกพันพ้ืนที่น าร่อง เขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
สว่างอารมณ์ ต าบลสว่างอารมณ์ 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี 

- บุคลากรสาธารณสุข
จาก รพช./สสอ./รพ.
สต. 
- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ม.ค. – มี.ค. 
2564 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
บ้านท่าบัว ต าบลท่าบัว 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนโม่  
ต าบลสระแก้ว อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
เมืองชัยนาท เทศบาลต าบล
บ้านกล้วย อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ช่องลม ต าบลช่องลม อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มวัยเรียน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข และ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน 
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2564 

- โรงเรียนสังกัด สพป. 
ในเขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) 
- รพศ./รพท./รพช.  
ในเขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) 

- บุคลากรสาธารณสุข
จาก รพศ./รพท./รพช. 
- บุคลากรจาก สพป.  
- คร ู
 

มี.ค. 2564 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

3. โครงการเยี่ยมเสริมพลังและ
ให้ค าปรึกษารายกรณี (Case 
Conference) ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2564 

- โรงเรียนสังกัด สพป. 
ในเขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) 
- โรงเรียนสังกัด สพม.  
ในเขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) 
 

- ครูในโรงเรียนสังกัด
สพป./สพม. เขตสุขภาพ
ที่ 3 ที่สนใจและมีเคส 
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ต้องการมาปรึกษากับ 
สหวิชาชีพ 

มิ.ย. 2564 

กลุ่มวัยรุ่น 
4. โครงการประชุมขับเคลื่อน
นโยบายการด าเนินงาน
สุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New 
normal school mental 
health) กับการดูแลปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม
ของนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

*ผู้เข้าใช้งาน School health 
HERO 
จังหวัดอุทัยธำนี  
- โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
- โรงเรียนบ้านวังเตย  
- โรงเรียนบ้านน้ าพุ  
จังหวัดพิจิตร 
- โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  
- โรงเรียนบ้านหนองขาว  
- โรงเรียนวัดโพทะเล  
จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
- โรงเรียนบ้านวังชุมพร  
- โรงเรียนธารทหาร        
(แสงสว่างอุปถัมภ์)  
- โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  
- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
- โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
- โรงเรียนพยุหะวิทยาคม  
จังหวัดชัยนำท 
- โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
จังหวัดก ำแพงเพชร 
- โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  

- บุคลากรสาธารณสุข
จาก สสจ./รพศ./
รพท./รพช.  
- บุคลากรจาก สพม. 
- บุคลากรจาก สพป. 
- คร ู
(ดังพ้ืนที่เป้าหมาย) 

ม.ค. – ก.พ. 
2564 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรสาธารณสุข โดยใช้
โปรแกรมเสริมพลังครูและ
ผู้ปกครอง เพ่ือการปรับ
พฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
(School and Family 
Empowerment for 
Behavioral ; SAFE B-MOD)  
เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

- บุคลากรสาธารณสุข
จาก รพศ./รพท./รพช.  
- คร ู
(ดังพ้ืนที่เป้าหมาย) 

มี.ค. 2564 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

*โค้ชประจ าอ าเภอ 
จังหวัดอุทัยธำนี 
- โรงพยาบาลอุทัยธานี 
- โรงพยาบาลทัพทัน 
- โรงพยาบาลบ้านไร่ 
จังหวัดพิจิตร 
- โรงพยาบาลพิจิตร 
- โรงพยาบาลวชิรบารมี 
- โรงพยาบาลโพทะเล 
จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์
- โรงพยาบาลแม่วงก์ 
- โรงพยาบาลหนองบัว 
- โรงพยาบาลชุมแสง 
- โรงพยาบาลตากฟ้า 
- โรงพยาบาลลาดยาว 
- โรงพยาบาลพยุหะคีรี 
จังหวัดชัยนำท 
- โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
จังหวัดก ำแพงเพชร 
- โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

กลุ่มวัยท ำงำน 
6. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
สร้างสุขวัยท างาน โดยใช้
โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานใน
ชุมชนและสถานประกอบการ 
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2564 

*จังหวัดอุทัยธานี 
- ต าบลหนองฉาง  
- ต าบลหนองยาง  
- ต าบลเขากวางทอง 
- ต าบลหนองนางนวล 
อ ำเภอหนองฉำง 
- ต าบลอุทัยใหม่  
- ต าบลน้ าซึม 
- ต าบลสะแกกรัง  

- อสม. หรือประชาชน
วัยท างาน อายุ 15-59 
ปี อ าเภอละ 33 คน 
หมายเหตุ :  
อายุ 15-19 ปี ต้องเป็น
กลุ่มท่ีอยู่นอกระบบ
การศึกษา/ไม่ได้เรียน 

ก.พ. – พ.ค. 
2564 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

- ต าบลหนองแก 
- ต าบลดอนขวาง  
- ต าบลหนองเต่า 
- ต าบลหนองไผ่แบน 
อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
- ต าบลห้วยคต  
- ต าบลทองหลาง 
อ ำเภอห้วยคต 
*จังหวัดพิจิตร 
- ต าบลทุ่งใหญ่  
- ต าบลไผ่ท่าโพธิ์ 
อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง 
- ต าบลวังงิ้วใต้  
- ต าบลส านักขุนเณร 
อ ำเภอดงเจริญ 
- ต าบลเนินมะกอก   
- ต าบลวังส าโรง 
- ต าบลหอไกร  
- ต าบลบางมูลนาก  
(PCU เทศบาลบางมูลนาก) 
อ ำเภอบำงมูลนำก 
- ต าบลทรายพูน 
- ต าบลหนองปล้อง 
อ ำเภอวังทรำยพูน 
- ต าบลสามง่าม 
- ต าบลรังนก 
- ต าบลหนองโสน 
อ ำเภอสำมง่ำม 
*จังหวัดนครสวรรค์ 
- ต าบลตะคร้อ 
- ต าบลโพธิ์ประสาท 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

- ต าบลนาขอม 
- ต าบลไพศาลี 
อ ำเภอไพศำลี 
- ต าบลพยุหะ 
- ต าบลเขากะลา 
- ต าบลน้ าทรง 
- ต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว 
- ต าบลสระทะเล 
อ ำเภอพยุหะคีรี 
- ต าบลวังม้า 
- ต าบลวังเมือง 
- ต าบลเนินขี้เหล็ก 
- ต าบลบ้านไร่ 
อ ำเภอลำดยำว 
- ต าบลหนองโพ 
- ต าบลหัวหวย 
- ต าบลพรหมนิมิต 
- ต าบลห้วยหอม 
อ ำเภอตำคลี 
- ต าบลโกรกพระ 
- ต าบลบางมะฝ่อ 
- ต าบลศาลาแดง 
- ต าบลบางประมุง 
อ ำเภอโกรกพระ 
- ต าบลเขาชนกัน 
- ต าบลแม่เล่ย์ 
อ ำเภอแม่วงก์ 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

*จังหวัดชัยนาท 
- ต าบลมะขามเฒ่า 
- ต าบลบ่อแร่ 
- ต าบลหนองน้อย 
อ ำเภอวัดสิงห์ 
- ต าบลบางขุด 
- ต าบลแพรกศรีราชา 
- ต าบลเที่ยงแท้ 
- ต าบลดอนก า 
อ ำเภอสรรคบุรี 
- ต าบลเนินขาม 
- ต าบลกะบกเตี้ย 
- ต าบลสุขเดือนห้า 
อ ำเภอเนินขำม 
*จังหวัดก าแพงเพชร 
- ต าบลปางตาไว  
- ต าบลโพธิ์ทอง 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
- ต าบลทุ่งทอง    
- ต าบลถาวรวัฒนา 
อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ 
- ต าบลโกสัมพี   
- ต าบลเพชรชมภู 
- ต าบลลานดอกไม้ตก 
อ ำเภอโกสัมพีนคร 
- ต าบลลานกระบือ 
- ต าบลหนองหลวง 
- ต าบลโนนพลวง 
อ ำเภอลำนกระบือ 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

- ต าบลสลกบาตร   
- ต าบลป่าพุทรา 
- ต าบลบ่อถ้ า        
- ต าบลโค้งไผ่ 
- ต าบลเกาะตาล 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 

กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
7. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก 
สร้างสุขภาวะทางใจเพ่ือผู้สูงวัย
ที่มีคุณค่าและความสุข ด้วย
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัดอุทัยธำนี 
- อ าเภอสว่างอารมณ์ 
- อ าเภอทัพทัน 

- ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ในชุมชน 

ก.พ. - พ.ค. 
2564 

จังหวัดพิจิตร 
- อ าเภอเมืองพิจิตร 
- อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดนครสวรรค์ 
- อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
- อ าเภอหนองบัว 
- อ าเภอบรรพตพิสัย 
- อ าเภอไพศาลี 
- อ าเภอลาดยาว 
- อ าเภอท่าตะโก 
จังหวัดชัยนำท 
- อ าเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดก ำแพงเพชร 
- อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
- อ าเภอคลองลาน 
- อ าเภอโกสัมพีนคร 
- อ าเภอคลองขลุง 
- อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
- อ าเภอบึงสามัคคี 
- อ าเภอไทรงาม 
- อ าเภอลานกระบือ 
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โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

- อ าเภอทรายทองวัฒนา 
กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิตในประชำชนช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย เสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งทางใจ และความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2564 

- อ าเภอหนองขาหย่าง  
จังหวัดอุทัยธานี 
- อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
- อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ 
- อ าเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 
- อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

- อสม. จ านวน 50 คน ก.พ. - พ.ค. 
2564 

กำรด ำเนินงำนสร้ำงวัคซีนใจในชุมชนและองค์กร 
9. โครงการบูรณาการการ
ด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัดอุทัยธำนี 
ชุมชน : หมู่ที่ 6 บ้านเนินม่วง 
ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง
อุทัยธานี 
องค์กร : รพ.สต. น้ าซึม  
ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง
อุทัยธานี 

- ผู้น าท้องถิ่น 
- ผู้น าชุมชน 
- อสม. 
- ประชาชนทั่วไป 
- บุคลากรสาธารณสุข 

ม.ค. - ก.พ. 
2564 

จังหวัดพิจิตร 
ชุมชน : หมู่ที่ 5 บ้านวังส าโรง 
ต าบลวังส าโรง  
อ าเภอบางมูลนาก 
องค์กร : รพ.สต. วังส าโรง  
ต าบลวังส าโรง  
อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ชุมชน : หมู่ที่ 5  
บ้านหนองแก้ว ต าบล
สร้อยทอง อ าเภอตาคลี 



 154 
 

โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

องค์กร : รพ.สต. ดงมหาชัย  
ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี 
จังหวัดชัยนำท 
ชุมชน : หมู่ที่ 8 บ้านวังขนุน 
ต าบลห้วยกรดพัฒนา  
อ าเภอสรรคบุรี 
องค์กร : รพ.สต. บ้านท่ารี  
ต าบลห้วยกรดพัฒนา  
อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดก ำแพงเพชร 
ชุมชน : หมู่ที่ 1 บ้านสักงาม  
ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
องค์กร : รพ.สต. หนองน้ าขุ่น  
ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 

กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิตและมีพฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึงประสงค์ 
10. โครงการเสริมสร้างทักษะ
การป้องกันและจัดการ
พฤติกรรมการรังแกกันใน
โรงเรียน (Bullying) แก่บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากร
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2564 

- อ าเภอบ้านไร่ 
- อ าเภอสว่างอารมณ์ 

- ครูในโรงเรียนอ าเภอ
บ้านไร่และสว่าง
อารมณ์ 
- บุคลากรสาธารณสุข
จาก รพช./รพ.สต.  
 

มี.ค. 2564 
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●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
จังหวัดชัยนาท 

 
                จังหวัดพิจิตร                  จังหวัดอุทัยธานี   

                 
 

                
จังหวัดก าแพงเพชร                      จังหวัดนครสวรรค์ 

                    



 156 
 

 

 

12.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 

ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบ

งานสุขภาพจิต ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และผลักดันให้ รพช. และ รพ.สต. มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน  

การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้โครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัย  

ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564  

 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 สนับสนุนและผลักดันให้ รพช. และ รพ.สต. มีการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต. 

 3. รายงานสรุปจ านวน รพช./รพ.สต. ที่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิต  

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต.  

          4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของเขตสุขภาพ 

ตำรำงท่ี 39 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  จากตารางที่ 39 พบว่า จ านวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพช. 
คิดเป็นร้อยละ 100 และจ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพ.สต. 
คิดเป็นร้อยละ 96.07 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 2564 
ร้อยละของโรงพยำบำลชุมชนมีกำรประเมินตนเอง 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ รพช. 

ร้อยละ 100 

ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
มีกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ รพ.สต. 

ร้อยละ 96.07 

12. กำรจัดบริกำรสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดในเขต
สุขภำพ ปีงบประมำณ 2564 
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12.2 สรุปจ ำนวนโรงพยำบำลชุมชนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่มีกำรด ำเนินงำน  

ตำมมำตรฐำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตใน รพช./รพ.สต. 

ตำรำงท่ี 40 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐานฯ (โรงพยาบาลชุมชน) 

ระดับผลกำรประเมินคะแนนกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ฯ (โรงพยำบำลชุมชน) 

จังหวัด จ ำนวน รพช. 
ทั้งหมด 

จ ำนวน รพช.  
ที่มีกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนฯ 

สรุปผลกำรประเมิน  
(จ ำนวนแห่ง) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ก ำแพงเพชร 11 11 0 2 9 

พิจิตร 11 11 0 5 6 

นครสวรรค์ 13 13 1 4 8 

ชัยนำท 7 7 1 1 5 
อุทัยธำนี 7 7 0 5 2 

รวม 49 49 2 17 30 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 จากตารางที่ 40 พบว่า โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ 

รพช. ครบทุกหน่วยบริการ คือ จ านวน 49 แห่ง โดยผลการประเมินของจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท มีผลการประเมินมากที่สุดอยู่ในระดับ 3 จ านวน 9, 6, 8 และ 5 แห่ง

ตามล าดับ ส่วนจังหวัดอุทัยธานีผลการประเมินมากที่สุดอยู่ในระดับ 2 จ านวน 5 แห่ง 

แผนภูมิที่  36 แสดงร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลชุมชน 

 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

0 0 7.69 14.29
0

18.18

45.45
30.77

14.29

71.43
81.82

54.55 61.54
71.42

28.57

0

50

100

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี

ร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลชุมชน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
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 จากแผนภูมิที่ 36 พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท  

มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพช. มากที่สุดอยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 81.82, 54.55, 61.54 

และ 71.42 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพช. มากท่ีสุดคือ ระดับ 2 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ตำรำงที ่41 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 

ระดับผลกำรประเมินคะแนนกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ฯ (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล) 

จังหวัด 
จ ำนวน รพ.สต. 

ทั้งหมด 

จ ำนวน รพ.สต.  
ที่มีกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนฯ 

สรุปผลกำรประเมิน  
(จ ำนวนแห่ง) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ก ำแพงเพชร 125 125 9 42 74 

พิจิตร 109 102 10 38 54 
นครสวรรค์ 189 181 8 60 113 

ชัยนำท 72 72 1 18 53 
อุทัยธำนี 90 82 6 37 39 

รวม 585 562 34 195 333 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  จากตารางที่ 41 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานฯ รพ.สต. จ านวนทั้งหมด 561 แห่ง โดยผลการประเมินของจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี  มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพ.สต.  

มากที่สุดอยูใ่นระดับ 3 จ านวน 74, 54, 113, 53 และ 39 แห่ง ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

7.20 9.80 4.42 1.39 7.32
33.60 37.25 33.15 25.00

45.12
59.20 52.95

62.43 73.61
47.56

0.00

50.00

100.00

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี

ร้อยละของผลกำรประเมินของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3



 159 
 

 จากแผนภูมิที่ 37 พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และ

จังหวัดอุทัยธานี มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพ.สต. มากท่ีสุดอยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 59.20, 

52.95, 62.43, 73.61 และ 47.56 ตามล าดับ 

● ปัญหำอุปสรรค 

 การขับเคลื่อนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ในพ้ืนที ่ทั้งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เนื่องจากในสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานในบางพ้ืนที่ค่อนข้างมีข้อจ ากัด 

ทั้งระยะเวลาการด าเนินงาน ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิมมากขึ้น การส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ ทั้งใน รพช. และ รพ.สต. มายังศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีความล่าช้า 

● ข้อเสนอแนะ 

 1. การติดตามนิเทศ/เยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 

การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการเสริมพลังใจในการท างานในพื้นที่ 

 2. การพัฒนาโปรแกรม การประเมินตนเองตามมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต. ที่สามารถประมวลผลได้ชัดเจน และผู้ท าแบบประเมิ นสามารถติดตามผล 

การประเมินพร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานได้ 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  ทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

พัฒนามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน และในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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13.1 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 ภำยใต้ประเด็น  

“Working Together สุขภำพจิตไทย ก้ำวไปพร้อมกัน” เขตสุขภำพที่ 3 

  ด้วยกรมสุขภาพจิต เป็นกรมวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มุ้งเน้นการด าเนินงานกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัน มีนโยบายการส่งเสริมป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ได้ก าหนดให้วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิต

แห่งชาติ ในปีนี้ก าหนดประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพจิต และส่งเสริมให้เกิด

ประชาชนด้านสุขภาพจิต ที่มีแนวคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้น ช่วยเหลือ

ประคับประคองเพ่ือให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกัน และส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

องค์กรที่มีความสนใจด้านสุขภาพจิต กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ เห็นความส าคัญของสุขภาพจิต ลงทุนเพ่ือให้เกิด

การด าเนินงานไปพร้อมกับกรมสุขภาพจิต 

● กลุ่มเป้ำหมำย : 1. กลุ่มประชาชนทั่วไป  จ านวน 183 คน 

               2. คณะท างาน  จ านวน 21 คน 

● วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมหน้าค่ายจิรประวัติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

● กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. การประชาสัมพันธ์ทางหน่วยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 (5 จังหวัด) 
1.1 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่มารับบริการในหน่วยงานทางสาธารณสุข  
1.2 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2563 ตามหน่วยงานทางสาธารณสุข 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media 
2.1 เผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตใน Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
2.2 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2563 ทาง Group Line, Facebook และ 

TikTok : @mentalhealthcenter3 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
  3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล แจกสื่อการ

เรียนรู้ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย ดังนี้ 

  3.1 ฐานที่ 1 บริการตรวจประเมินทางสุขภาพจิต ได้แก่ การประเมินความเครียด (ST5)  
การประเมินภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน 2Q+ การประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) และ 
การประเมินติดเกมในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (GAST)  
  3.2 ฐานที่ 2 กิจกรรม “Bully ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น” เป็นการให้ความรู้เรื่อง การกลั่นแกล้ง/
รังแกในโรงเรียน (Bullying) และการจัดการกับ Cyberbullying 

13. สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 
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  3.3 ฐานที่ 3 กิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น” เป็นการให้ความรู้วิธีการจัดการความเครียด 
  3.4 ฐานที่ 4 กิจกรรม “รู้ไว้ ไม่ Suicide” เป็นการให้ความรู้เรื่องการรับฟังผู้ อ่ืน และ          
5 สัญญาณเตือนกับสิ่งที่ควรท าเมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล  
  3.5 ฐานที่ 5 กิจกรรม “เรียนรู้  โรคทางจิตเวช” เป็นการให้ความรู้ เรื่องโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) และโรคซึมเศร้า (Depression) 

● สื่อเทคโนโลยี : สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ป้าย X-Stand ให้ความรู้ และใบปลิวให้ความรู้ โดย
รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้  

      

     

● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 183 คน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.09 มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 และมีความพึงพอใจ    

ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24  

 2. ตรวจประเมินทางสุขภาพจิต โดยมีผู้เข้ารับการประเมินจ านวนทั้งหมด 71 คน โดยมีผลการประเมิน คือ  

 - การประเมินความเครียด (ST5) จ านวนผู้ เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งหมด 55 คน พบว่า  

มีความเครียดเล็กน้อย 38 คน มีความเครียดปานกลาง 12 คน มีเครียดมากท่ีสุด 4 คน และมีเครียดมาก 1 คน  

 - การประเมินภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน 2Q+ จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งหมด  

55 คน พบว่า กลุ่มปกติ 42 คน และกลุ่มเสี่ยง 13 คน ซึ่งประเมิน 9Q ต่อพบว่า มีกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย 2 คน 

 - การประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) จ านวนผู้ เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งหมด  

2 คน พบว่า มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย 1 คน และมีภาวะซึมเศร้าปานกลาง 1 คน 
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 - การประเมินติดเกมในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (GAST) จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งหมด 14 คน 

พบว่า ปกติ 12 คน และคลั่งไคล้ 2 คน 

 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้สุขภาพจิตศึกษาและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต อีกทั้งส่งต่อ

และติดตามผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ผู้บริหาร และเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ให้ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้สัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2563 และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 
2563 เป็นอย่างดี  
 

● ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
 1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในบางพื้นที ่  
 2. ระยะเวลาในการชี้แจง Theme หรือ Key Message จากส่วนกลางมีความล่าช้า ส่งผลกระทบ   
ต่อการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 3. ในการให้บริการประเมินสุขภาพจิตแก่ประชาชนเป็นรายบุคคล มีเสียงรบกวนแทรกค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นสถานที่เปิด จึงต้องมีการซักถามหลายครั้งในแบบประเมินข้อเดียวกัน 
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● ภำพประกอบกิจกรรม :  
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1. กิจกรรมฐำนที่ 1 บริกำรตรวจประเมินทำงสุขภำพจิต 

 

2. กิจกรรมฐำนที่ 2 กิจกรรม “Bully ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น” 
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3. กิจกรรมฐำนที่ 3 กิจกรรม “เครียดได้ คลำยเป็น” 

 

4. กิจกรรมฐำนที่ 4 กิจกรรม “รู้ไว้ ไม่ Suicide” 
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5. กิจกรรมฐำนที่ 5 กิจกรรม “เรียนรู้ โรคทำงจิตเวช” 
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14.1 กำรเข้ำร่วมปฏิบัติกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงขั้นวิกฤตครั้งนี้ 

ทีม CCRT (Comprehensive COVID-19 Response Team) ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข

ชมรมแพทย์ชนบทและทุกเครือข่าย จึงได้มีภารกิจกู้ภัยโควิด 19 เชิงรุก ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลขึ้น โดยได้ด าเนินการมาแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 

2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 โดยปฏิบัติการครั้งที่ 3 นี้ มีข้ึนระหว่างวันที่ 4 – 10 

สิงหาคม 2564 มีทีมร่วมปฏิบัติการ จ านวน 41 ทีม รวมผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นประมาณ 400 คน แต่ละทีม

ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหวิชาชีพในการช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ โดยมีภารกิจในการ

ด าเนินการ 4 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 1. Rapid Testing โดยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  

ซึ่งทราบผลการตรวจได้ภายใน 30 นาที 2. Rapid Tracing เป็นภารกิจติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนมาเข้ารับ

การตรวจเพ่ิมเติม 3. Rapid Treatment เป็นการให้การรักษาทันที กรณีที่ ATK ให้ผลบวก โดยการประเมิน

ระดับความรุนแรง (onsite triage) โดยแพทย์ และได้รับยา Favipiravir หรือ ฟ้าทะลายโจร 4. Rapid Target 

Vaccination โดยการฉีดวัคซีนทันทีในรายที่มีผลตรวจเป็นลบ และให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง 

ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และมีการปฏิบัติการเชิงรุก

ไปด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางที่บ้าน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในภาพรวมดังนี้ ลงทะเบียนผ่านระบบ CRMHI ผู้รับบริการรายใดที่มีผล ATK 

เป็นลบ จะได้รับการฉีดวัคซีน และได้รับบัตรบันทึกการรับวัคซีนรวมถึงบันทึกชื่อเข้าสู่ระบบการได้รับวัคซีน

และนัดรับบริการวัคซีนครั้งต่อไป ส่วนผู้รับบริการที่ผล ATK เป็นบวก จะส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และ

เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโดยแพทย์เพ่ือรับยา และถูกจัดเป็นผู้ป่วยสีเขียว เหลือง และแดง เพ่ือพิจารณาเข้าสู่

กระบวนการรักษาตามอาการรวมถึงการเข้าสู่การรักษาผ่านระบบ Home Isolation (HI) 

ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 พบว่า มีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จ านวน 

145,556 คน มีผลบวก จ านวน 16,186 คน คิดเป็นอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 11.1 ส่งตรวจ RT-PCR จ านวน 

15,562 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1 เป็นผู้ป่วยสีแดง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 สีเหลือง 4,639 คน   

คิดเป็นร้อยละ 28.7 และผู้ป่วยสีเขียว จ านวน 11,216 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 มีผู้ป่วยรับยา Favipiravir 

จ านวน 9,343 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 ของผู้ที่มี ATK เป็นบวก รวมยา Favipiravir ที่จ่ายไป จ านวน 

14. กำรบริกำรสังคม 
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467,150 เม็ด และรับยาฟ้าทะลายโจร จ านวน 3,614 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ของผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก 

และผู้ที่ได้รับบริการฉีดวัคซีน จ านวน 7,761 คน โดยผลการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ผลบวกจริง (Ture 

Positive) ร้อยละ 99.42 และได้รับผลบวกลวง (False Positive) เพียงร้อยละ 0.58  

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจที่เป็น ATK Positive ในการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การด าเนินงาน

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้ผล ATK Positive ร้อยละ 9.0, 16.1 และ 11.1 ตามล าดับ แสดงถึงอัตราการ

ติดเชื้อในชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ความร่วมมือของกระทรวง

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคม ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่นี้เป็นไปได้

จริงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การด าเนินการด้วยแนวคิด CCRT นี้ยังคงมีต่อไป แต่การระดมก าลังจากภูมิภาคมาช่วยกัน

เช่นนี้จะมีอีกหรือไม่นั้น จะมีการพิจารณากันอีกครั้งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  

 บุคลำกรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 ที่เข้ำร่วมปฏิบัติกำรครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

           นายณัฐกิตติ์  อุดเป็งเครือ           นางสาวพรณิชา  ป้อมค า 

      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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