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คำนำ
สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยำบำลจิตเวชเด็กระดับตติยภูมิ
สังกัดกรมสุขภำพจิต มีขอบเขตกำรดำเนินงำน หน้ำที่และอำนำจ คือ กำรให้บริกำรตรวจ วินิจฉัย บำบัด
รักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหำด้ำนพั ฒนำกำรหรื อ ผู้ ป่วยที่มีปัญ หำสุขภำพจิต
ที่รุนแรง ยุ่งยำก ซับซ้อน ในพื้นที่ และทำกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำมำตรฐำนงำน องค์ควำมรู้
และเทคโนโลยี รู ป แบบกำรให้ บ ริ ก ำรเฉพำะด้ ำ นสุ ข ภำพจิ ต และจิ ต เวช ควบคู่ กั บ กำรส่ ง เสริ ม
พัฒนำ ถ่ำยทอด องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงำนและภำคีเครือ ข่ำยทั้ งในภำครัฐ และเอกชน
รวมถึงบุค ลำกรอื่ น ของภำครั ฐ และภำคเอกชน (นโยบำยกำรก ำกับดู แลองค์ ก ำรที่ ดี กรมสุขภำพจิต
Organizational Governance (OG), 2564) โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ เขตสุขภำพที่ 7 ประกอบด้วย
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด
ในปีงบประมำณ 2564 สถำบันฯ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรดำเนินงำนและระบบบริ ก ำร
เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงำนเชี่ยวชำญ
ด้ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำยในปี พ.ศ. 2570” โดยด ำเนิน งำนและให้ บริ ก ำรภำยใต้ แนวคิ ด “ชีวิต วิถีใ หม่ ” (New Normal)
เพื่อรับมือต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งต่อวิถีชี วิต
ของประชำชนและผู้รับบริกำร ทั้งนี้ ยังคงมุ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำระบบบริกำร วิชำกำร กำรเสริมสร้ำง
องค์กรแห่งควำมสุข และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล
รำยงำนประจำปี 2564 ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลกำรดำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของ
สถำบั น สุ ข ภำพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรในปี ง บประมำณ 256 4
เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล และผลงำนควำมภำคภู มิ ใ จไปสู่ ป ระชำชนและหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพั ฒนำ
งำนสุขภำพจิตต่อไป
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติความเป็นมา 	
พื้นที่ตั้งและอาณาเขต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม  	
การให้บริการหลัก (Main Service)
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำ�ลัง
แผนที่ยุทธศาสตร์ 	
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
  		 - ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับกรม)
  		 - ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับยุทธศาสตร์สถาบัน)
ผลการให้บริการบำ�บัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
กระบวนงานบริการผู้ป่วยใน (IPD)
ผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิภายใต้ช ีว ิตวิถี ใหม่ 	
(New Normal)
- โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	
	  (COVID-19)
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Hospital สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
	  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริการ การรับ และส่งต่อผู้ป่วย
	  เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการ
- โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในวัยรุ่น
- โครงการพัฒนาระบบงานนิติจ ิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า Day Hospital
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
- โครงการรณรงค์สื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2564
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และจิตเวช
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	  และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำ�ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	  สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 136
- โครงการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายเรื่องการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรก
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	  สำ�หรับ เด็กไทย (TDAS)
- โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า และทักษะ
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	  การสื่อสารเชิงบวกกับผู้ปกครองสำ�หรับผู้รับผิดชอบงานและบุคลากรสาธารณสุข
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	  เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ และการเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น
- โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตประจำ�ปี 2563 “Working Together สุขภาพจิตคนไทยก้าวไปพร้อมกัน” 162
- โครงการเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 	
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	  เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�และปรับปรุงเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
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ตารางที่ 3 อัตรากำ�ลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 4 อัตรากำ�ลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 5 อัตรากำ�ลังลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 6 อัตรากำ�ลังลูกจ้างประจำ� ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 7 อัตรากำ�ลังบุคลากรสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ�ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 9 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับกรม)
ประจำ�ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 10 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับยุทธศาสตร์สถาบัน)
ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 11 ผลการดำ�เนินงานตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน (ถ่ายระดับลงทุกกลุ่มงาน) ปีงบประมาณ 2564 (รอบปีงบประมาณ)
ตารางที่ 12 การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
ตารางที่ 13 จำ�นวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 10 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2561-2562
ตารางที่ 14 จำ�นวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 10 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2563-2564
ตารางที่ 15 จำ�นวนผู้ป่วยจำ�หน่ายทั้งหมด 5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2561-2562
ตารางที่ 16 จำ�นวนผู้ป่วยจำ�หน่ายทั้งหมด 5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2563-2564
ตารางที่ 17 รายการงบประมาณที่ ใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562-2564
ตารางที่ 18 รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 19 รายรับจากสิทธิชำ�ระเงินเอง กรณีรับ เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 20 รายรับอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 21 สรุปรายรับ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2562-2564
ตารางที่ 22 สรุปรายจ่ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2562-2564
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

		
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5.1
แผนภูมิที่ 5.2
แผนภูมิที่ 5.3
แผนภูมิที่ 5.4
แผนภูมิที่ 5.5
แผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 8
แผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 11

สารบัญแผนภูมิ

โครงสร้างการบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตรากำ�ลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปีงบประมาณ 2564
อัตรากำ�ลังบุคลากรสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564
แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	
ปีงบประมาณ 2564
การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2561-2564
จำ�นวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 10 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2561-2562
จำ�นวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 10 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2563-2564
จำ�นวนผู้ป่วยจำ�หน่ายทั้งหมด 5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2561-2562
จำ�นวนผู้ป่วยจำ�หน่ายทั้งหมด 5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2563-2564
กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
กระบวนงานบริการผู้ป่วยใน (IPD)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สว่ นที่ 1 ข้อมลู ภาพรวมของสถาบนั สขุ ภาพจติ เดก็ และวัยรนุ่ ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื
ประวตั คิ วามเปน็ มา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Institute of Child
and Adolescent Mental Health) เป็นโรงพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิ ขนาด 12 เตียง
สั ง กั ด กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ บ ริ ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาทางการแพทย์
โดยแพทย์เฉพาะทางจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น การตรวจประเมินทางจิตวิทยา การบาบัดรักษา จิตบาบัด
พฤติกรรมบาบัด การให้คาปรึกษา การฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
และสุขภาพจิตศึกษา โดยสหวิชาชีพ
พนื้ ทตี่ งั้ และอาณาเขต
สถาบัน สุขภาพจิ ต เด็ก และวัยรุ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือดาเนินการบนพื้น ที่ 35 ไร่ ตั้ งอยู่
เลขที่ 282 หมู่ 15 ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกอายุ 2 - 18 ปี
ในเขตสุขภาพที่ 7 ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
วิสัยทศั น์ (Vision)
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น หน่ ว ยงานเชี่ ย วชาญ
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายในปี พ.ศ. 2570
พนั ธกจิ (Mission)
1. ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิ
2. พัฒนาและเผยแพร่งานวิชาการ นวัตกรรม และเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตเด็ก และ
วัยรุ่นในชุมชน
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
2. พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คา่ นิยม (Values)
“H” Heart
“H” Head
“H” Hand
“H” for Humanity
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บรกิ ารดว้ ยหวั ใจ
ใฝร่ ู้สรา้ งสรรค์
มุ่งมนั่ สามคั คี
มจี ิตสาธารณะ

การใหบ้ รกิ ารหลกั (Main Service)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการแก่กลุ่มเด็กและวัยรุ่นรวมถึง
ครอบครัว ด้านการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เช่น พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น ออทิสติก บกพร่องด้านการเรียนรู้ ลมชัก ไม่ ไปโรงเรียน
อารมณ์รุนแรง ปัญหาการเลี้ยงดู โดยเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การใหบ้ รกิ ารคลนิ กิ รายโรค
วนั

คลนิ กิ

จนั ทร์

คลินิกปัญหาอารมณ์ และสารเสพติด

องั คาร

คลินิกพัฒนาการ

พธุ

คลินิกปัญหาพฤติกรรมและการเรียน

พฤหัสบดี

ผู้ป่วยรายใหม่

ศกุ ร์

จิตเวชฉุกเฉิน

กจิ กรรมการใหบ้ รกิ าร
1. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทาง (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
2. การตรวจประเมินทางจิตวิทยา เช่น การทดสอบทางเชาวน์ปัญญา โดยนักจิตวิทยาคลินิก
3. การฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกิจกรรมบาบัดและนักกายภาพบาบัด
5. การศึกษาพิเศษ โดยนักวิชาการศึกษาพิเศษ
6. บริการด้านเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ติดตามดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน
7. การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
8. บริ การผู้ ป่วยใน สาหรั บผู้ ป่วยที่ มีอายุ ต่ ากว่าหรื อเท่ากั บ 15 ปี พร้ อมปัญหาสุขภาพจิตและ
พัฒนาการ
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รองผอู้ านวยการกลมุ่ ภารกจิ บรกิ ารจติ เวชและสขุ ภาพจติ รองผอู้ านวยการกลมุ่ ภารกจิ พฒ
ั นาศกั ยภาพเครอื ขา่ ย รองผอู้ านวยการกลมุ่ ภารกจิ การพยาบาล
รองผอู้ านวยการกลมุ่ ภารกจิ พฒ
ั นาสคู่ วามเป็นเลศิ

นางสดุ ารตั น์ ยอดประทมุ

รองผอู้ านวยการกลมุ่ ภารกจิ อานวยการ

นายวชั รนิ ทร์ เอยี่ มศรี

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววรรณิสา โกมลไพศาล
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นายชาญณรงค์ ชยั อดุ มสม

นายศกั รนิ ทร์ แก้วเฮา้
ผอู้ านวยการ

คณะผบู้ รหิ ารสถาบนั สขุ ภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื
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แผนภูมทิ ี่ 1 โครงสรา้ งการบรหิ ารสถาบนั สุขภาพจติ เดก็ และวัยรนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

กลมุ่ งานอาคารและสถานที่

กลมุ่ งานอาคารและสถานที่

กลมุ่ งานพสั ดุ

กลมุ่ งานพสั ดุ

กลมุ่ งานการเงนิ และบญ
ั ชี

กลมุ่ งานการเงนิ และบญ
ั ชี

กลมุ่ งานทรพั ยากรบคุ คล

กลมุ่ งานทรพั ยากรบคุ คล

กลมุ่ งานบรหิ ารทวั่ ไป

กลมุ่ งานบรหิ ารทวั่ ไป

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี

นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี

รอรงอผงอู้ ผานอู้ วายนกวายรการ
กลกมุ่ ลภมุ่ าภรกาจิรอกาจิ นอวายนกวายรการ

นายชาญณรงค์ ชันายชาญณรงค์
ยอุดมสม
ชัยอุดมสม

และแผนงาน

ศกั ยภาพเครอื ขา่ ย

กลมุ่ งานพฒ
ั นา
กลมุ่ งานพฒ
ั นา
ศกั ยภาพเครอื ขา่ ย

กลมุ่ งานเทคโนโลยสี ารสนเทศ

กลมุ่ งานเทคโนโลยสี ารสนเทศ

กลมุ่ งานการพยาบาลสขุ ภาพจติ
และจติ เวชชมุ ชน

กลมุ่ งานการพยาบาลสขุ ภาพจติ
และจติ เวชชมุ ชน

กลมุ่ งานยทุ ธศาสตร์
และแผนงานกลมุ่ งานยท
กลุ่มงานการพยาบาลผปู้ ว่ ยนอก
ุ ธศาสตร์

กลุ่มงานการพยาบาลผปู้ ว่ ยนอก

มาตรฐานบรกิ าร

และฝกึ อบรม

กลุ่มงานวจิ ยั พฒ
ั นา
กลุ่มงานวจิ ยั พฒ
ั นา
และฝกึ อบรม

กลมุ่ งานพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพ
ก
ล
ั นาคณ
ุ ภาพ
ม
า
ต
ร
ฐ
า
น
บ
ร
ก
ิ
ามุ่ รงานพฒ
กลมุ่ งานการพยาบาลผปู้ ว่ ยใน

กลมุ่ งานการพยาบาลผปู้ ว่ ยใน

เดก็ และวยั รนุ่

กลมุ่ งานการพยาบาลจติ เวช
กลมุ่ งานการพยาบาลจติ เวช
เดก็ และวยั รนุ่

นางสุดารัตน์นางสุ
ยอดประทุ
ดารัตน์ม ยอดประทุม

ั นาเกคลรมุ่ อื ขภา่ ายรบกรจิ กิ พาฒ
รั นาเครอื ขา่ ยบรกิ าร
รองผอู้ านวรยอกงาผร อู้ านวยการ
รองผอู้ านวยการองผอู้ านวยการกลมุ่ ภารกจิ พฒ
สา โกมลไพศาล
กลมุ่ ภารกจิ กกลามุ่ รภพายราบกาจิ ลการพยาบาล กลมุ่ ภารกจิ พฒ
ั กนลามุ่ สภคู่ าวรามกเจิ ปพน็ ฒ
เั ลนศิ าสคู่ วามเปน็ นางสาววรรณิ
นางสาววรรณิสา โกมลไพศาล
เลศิ

ผอู้ านวยกผารอู้ านวยการ
นายศัแก้กวริเฮ้นทร์
นายศักรินทร์
า แก้วเฮ้า

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลมุ่ งานเวชระเบยี น

กลมุ่ กงลานมุ่ เงวาชนระสเงับคยี มนสงเคราะห์

กลมุ่ งานสงั กคลมมุ่ สงงาเคนรจาติ ะหวท
์ิ ยา

กลมุ่ กงาลนมุ่ จงติ าวนทิ เยวชากรรมฟนื้ ฟู

กลมุ่ งานเวชกรรมฟนื้ ฟู

กลมุ่ งานการศกึ ษาพเิ ศษ

กลมุ่ งานการศกึ ษาพเิ ศษ

กลมุ่ งานเภสชั กรรม

กลมุ่ งานเภสชั กรรม

เดก็ และวยั รนุ่

กลมุ่ งานการแพทยจ์ ติ เวช
เดกก็ลแมุ่ ลงะาวนยั กรานุ่ รแพทยจ์ ติ เวช

ทางการแพทยแ์ ละจติ เวช

กลมุ่ งานสนบั สนนุ บรกิ าร
กลมุ่ งานสนบั สนนุ บรกิ าร
ทางการแพทยแ์ ละจติ เวช

นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม

นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม

รองผอู้ รานองวยผกอู้ าารนวยการ
กลมุ่ ภการลกมุ่ จิ ภจาติ รเกวชจิ แจลติ ะเสวขุ ชภแาลพะจสติ ขุ ภาพจติ

สานกั อสาานนวกั ยอกาานร วยการ
นางสาวสงกรานต์
นางสาวสงกรานต์
แก้วศิริ แก้วศิริ

โครงสรา้ งการบรหิ ารสถาบันสขุ ภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ 2564

โครงสรา้ งการบรหิ ารสถาบันสขุ ภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ 2564

แผนภูมทิ ี่ 1 โครงสรา้ งการบรหิ ารสถาบนั สุขภาพจติ เดก็ และวัยรนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อตั รากาลงั
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ณ สิ้ น ปี ง บประมาณ 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีบุคคลที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 79 คน จาแนกตามกลุ่มบุคลากร
และวิชาชีพ ดังนี้
ตารางที่ 1 อตั รากาลงั บคุ ลากรสถาบนั สุขภาพจติ เดก็ และวัยรนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื
ปงี บประมาณ 2564
อตั รากาลงั (คน)
ลาดบั
ตาแหนง่
อตั รา ปฏิบตั งิ าน ไปช่วย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
ที่
เตม็
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
1 ข้าราชการ
46
42
1
2
1
2 พนักงานราชการ
14
13
1
3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23
22
1
4 ลูกจ้างชั่วคราว
2
1
1
5 ลูกจ้างประจา
1
1
รวม
86
79
1
2
4
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แผนภูมทิ ี่ 2 อตั รากาลงั บคุ ลากรทปี่ ฏบิ ตั ิงานจรงิ ปงี บประมาณ 2564
ลูกจา้ งชวั่ คราว
2%

พนักงานกระทรวง
สาธารณสขุ
27%

พนักงานราชการ
16%

อัตรากาลงั

ลูกจา้ งประจา
1%

ข้าราชการ
54 %

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 2 อตั รากาลังขา้ ราชการ ปงี บประมาณ 2564
ลาดบั
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตาแหนง่
นายแพทย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
รวม

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

อตั รากาลงั (คน)
อตั รา ปฏิบตั งิ าน มาชว่ ย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
เตม็
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
6
4
2
4
4
18
18
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45
42
2
-
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รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 3 อตั รากาลังพนกั งานราชการ ปงี บประมาณ 2564
ลาดบั
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตาแหนง่
นักกิจกรรมบาบัด
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการสถิติ
นักสังคมสงเคราะห์
นายช่างเทคนิค
เภสัชกร
รวม

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

อตั รากาลงั (คน)
อตั รา ปฏิบตั งิ าน มาชว่ ย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
เตม็
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
14
13
1

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 4 อตั รากาลงั พนกั งานกระทรวงสาธารณสุข ปงี บประมาณ 2564
อตั รากาลงั (คน)
ลาดบั
ตาแหนง่
อตั รา ปฏิบตั งิ าน มาชว่ ย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
ที่
เตม็
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
1
2 เจ้าพนักงานธุรการ
3
3
3 เจ้าพนักงานสถิติ
1
1
4 นักทรัพยากรบุคคล
1
1
5 นักวิชาการเงินและบัญชี
2
2
6 นักวิชาการสถิติ
2
2
7 นายช่างเทคนิค
1
1
8 นักสังคมสงเคราะห์
1
1
9 นักจัดการงานทั่วไป
1
1
10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
8
7
1
11 พนักงานขับรถยนต์
2
2
รวม
23
22
1
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 5 อตั รากาลงั ลกู จา้ งชวั่ คราว ปงี บประมาณ 2564
ลาดบั
ที่
1
2

ตาแหนง่
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เจ้าพนักงานธุรการ
รวม

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

อตั รา
เตม็
1
1
2

อตั รากาลงั (คน)
ปฏิบตั งิ าน มาชว่ ย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
1
0
1
1
1

9

10

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 6 อตั รากาลงั ลกู จา้ งประจา ปงี บประมาณ 2564
ลาดบั
ที่
1

ตาแหนง่
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
รวม

อตั รา
เตม็
1
1

อตั รากาลงั (คน)
ปฏิบตั งิ าน มาชว่ ย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
1
1
-

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 7 อตั รากาลงั บุคลากรสายงานหลกั และสายงานสนับสนนุ ปงี บประมาณ 2564
อตั รากาลงั (คน)
ลาดบั
ป ร ะ เภ ท
อตั รา ปฏิบตั งิ าน มาชว่ ย ยืมตัว ลาศกึ ษา อตั รา
ที่
เตม็
จรงิ
ราชการ ไป
ตอ่
ว่าง
1 สายงานหลัก
51
2 สายงานสนับสนุน
28
รวม
79
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แผนภูมทิ ี่ 3 อตั รากาลงั บคุ ลากรสายงานหลกั และสายงานสนับสนนุ ปงี บประมาณ 2564

อัตรากาลงั

สายงานหลกั
6 5%

สายงานสนบั สนุน
3 5%

3. สรา้ งความตระหนกั และ
ความเขา้ ใจตอ่ ปญ
ั หาสขุ ภาพจติ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
เพื่อรองรับการให้บริการยุคใหม่
ที่มีความปลอดภัยสูง (Smart Hospital)

คณ
ุ ภาพ

Accountability

2. พฒ
ั นาคณ
ุ ภาพระบบบรกิ าร
และวชิ าการสขุ ภาพจติ และจติ เวช

4. พฒ
ั นาระบบการบรหิ ารจดั การ
ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ และมธี รรมาภบิ าล

3. พัฒนากลไกการดาเนนิ งานสุขภาพจติ
เพอื่ กาหนดทศิ ทางงานสขุ ภาพจติ ของประเทศ

Learning (Personal/Team/Organization)

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการเฉพาะทาง

7. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3

9. ระบบบริการได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด

พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายที่รับผิดชอบ

12. ระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังได้รับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

13. หน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

11. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ

10. บุคลากรมีความผูกพันและมีความสุข

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฒ
ั นาองคก์ ร

ประสทิ ธภิ าพ

ประสทิ ธผิ ล

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถและมีความพร้อมต่อการให้บริการ

5. นวัตกรรม งานวิชาการ และงานวิจัย
ได้รับการขยายผลสู่เครือข่าย

1. เทคโนโลยี โปรแกรม และกระบวนการ
การให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (EMS, New Normal)

เปา้ ประสงค์ 4 มติ ิ

6. งานวิชาการและงานวิจัยมีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2
พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
เด็กและวัยรุ่นที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิตและจิตเวช

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์
NECAM

Teamwork

3. เปน็ องคก์ รทใี่ ชข้ อ้ มลู ทางวชิ าการและหลกั ฐาน
เชงิ ประจกั ษ์ เพอื่ การพฒ
ั นางานสขุ ภาพจติ

สถาบนั สขุ ภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื เปน็ หนว่ ยงานเชยี่ วชาญดา้ นระบบการดแู ลชว่ ยเหลอื เดก็ และวยั รนุ่
ทมี่ ปี ญ
ั หาสขุ ภาพจติ และจติ เวชในภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ภายในปี พ.ศ. 2570

1. สง่ เสรมิ สขุ ภาพจติ ปอ้ งกนั และควบคมุ ปจั จยั ที่
กอ่ ใหเ้ กดิ ปญ
ั หาสขุ ภาพจติ ตลอดชว่ งชวี ติ

Network

2. เปน็ ศนู ยก์ ลางการเรยี นรงู้ านสขุ ภาพจติ
ในระดบั ภมู ภิ าคอาเซยี น

2. สนบั สนนุ การพฒ
ั นาระบบบรกิ ารสขุ ภาพจติ
ครอบคลมุ ทกุ มติ ิ ในทกุ ระดบั

Efficiency-Effectiveness-Equity

1. สรา้ งการมสี ่วนรว่ มเพอื่ ใหป้ ระชาชนในทกุ กลมุ่ วยั
สามารถดแู ลสุขภาพจติ ของตนเอง

Mind (Service Mind / Public Mind)

1. เปน็ ผพู้ ฒ
ั นางานสขุ ภาพจติ ของประเทศใหก้ า้ วหนา้ เปน็ ผนู้ าใน
ระดบั อาเซยี น โดยมบี ทบาทเปน็ Regulator และ Policy Advocacy

เปน็ องคก์ รหลกั ดา้ นสขุ ภาพจติ ดว้ ยระบบสุขภาพจติ ดจิ ทิ ัล เพอื่ ประชาชนสุขภาพจติ ดี และเจา้ หนา้ ทมี่ คี วามสขุ

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ระดับตติยภูมิภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

วิสยั ทศั น์
NECAM

ประเดน็
ยทุ ธศาสตร์

พนั ธกจิ กรมฯ

MENTAL

คา่ นยิ มกรมฯ

วสิ ยั ทศั นก์ รม
ฯ
จดุ ยนื ทาง
ยทุ ธศาสตร์

แผนภูมทิ ี่ 4 แผนทยี่ ทุ ธศาสตรส์ ถาบนั สขุ ภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ปงี บประมาณ 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
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เปา้ ปรเป
ะสา้ งปคร์ ะสงค์

วิถใี หม่ (New Normal) (EMS, New Normal)

ประคสณุ ทิ ภธาพผิ ล


ตวั ชวี้ ดั หนว่ ยนบั

1.5 ร้อยละผู้ป่วย GDD
พัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง
ดีขึ้นใน 6 เดือน

ร้อยละ

-

ร้อยละ

1.4 ร้อยละผู้ป่วยเด็กซึมเศร้า
ายตนเองซ้าลดลงร้อยละ
1.5 ร้อยละผู้ปที่วย่ทาร้
GDD

-

-

-

-

-

-

-

-

80
(80)

<15
(6.67)

80
(33)

-

-

-

-

-

80

<15

80

70

(92.57)

80
80
85
80
(92.57)
(78.67)

80

80
(80)

<15
(6.67)
80

<10

80
(33)

-

80

90

80
(78.67)

80

คณะกรรมการ
อนุปฐมวัย

<15

คณะกรรมการ
อนุวัยรุ่น

80

คณะกรรมการ
อนุปฐมวัย

คณะกรรมการ
อนุ70
วัยเรียน

ประธาน PCT,
85
อนุกลุ่มวัย

ผปรู้ ี บั ผดิ ชอบ

ปี

80

<10

80

80

90

(ห2น5ว่ 6ย4ดาเนนิ การ)2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง
ดีขึ้นใน 6 เดือน

-

ร้อยละ

-

1.4 ร้อยละผู้ปโดยใช้
่วยเด็กเซึครื
มเศร้
า อ TEDA4I
ร้อยละ
่องมื
ที่ทาร้ายตนเองซ้าลดลง

สังคมดีขึ้น จากการประเมิน

มีพัฒนาการด้านภาษา และ
1.3 ร้อยละเด็กออทิสติก
สังคมดีขึ้น จากการประเมิน
ัฒนาการด้านภาษา และ
โดยใช้เครื่องมือมีพTEDA4I

ร้อยละ

-

1.2 ร้อยละผู้ป่วย ADHD with
ร้อยละ
ODD รายใหม่ม1.2
ีอาการดี
ข
น
้
ึ
ร้อยละผู้ป่วย ADHD with

มีอาการดีร้ขอึ้นยละ
1.3 ร้อยละเด็กODD
ออทิสรายใหม่
ติก

-

ร้อยละ

ปี
ปี ปี
ปี
ปี ปี
ปี ปี
หนว่ ยนบั 2562
2561
2
5
6
3
2
5
6
4
2561
2562
25265365
(ผลงาน)
(ผลงา(นผ)ลงาน(ผ) ลงาน)(ผลงาน)
(ผลงาน)

1.1 ร้อยละเฉลี่ยของผู้ป่วย
ร้อยละ
1.1 ร้อยละเฉลี่ยของผู้ป่วย
จิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับ
เวชเด็ยกรุและวั
บริการจิตเวชเด็จิต
กและวั
่น ยรุ่นที่เข้ารับ
บริการจิ
มีการเปลี่ยนแปลงที
่ดีขึ้นตเวชเด็กและวัยรุ่น

มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ตวั ชวี้ ดั

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

คณะกรรมการ
อนุปฐมวัย

คณะกรรมการ
อนุวัยรุ่น

คณะกรรมการ
อนุปฐมวัย

คณะกรรมการ
อนุวัยเรียน

ประธาน PCT,
อนุกลุ่มวัย

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

รายงานประจำ�ปี 2564

ประสทิ ธผิ ล


ประเดน็
1. เทคโนโลยี โปรแกรม
ประเดน็
1. เทคโนโลยี โปรแกรม
และกระบวนการการให้
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
ุ นธาศราะบสบตบรรท์ กิ ี่ า1ร
และกระบวนการการให้
บริการต่
างๆ ของหน่วยงาน
พยฒ
ัท
ั านพจาติ ระเดบก็ บแบลระวกิ ยั ารรนุ่ ได้รับบริ
การต่
างๆ ของหน่วยงาน
การพั
ฒนาให้
สพุขภฒ
ิ มู เดภิ าก็ ยแใตละช้ ีววติ ยั รนุ่ สอดคล้
ได้รอับงกัการพั
รสะดุขบภั ตาพตจยิ ภต
บชีวิตฒ
วิถนาให้
ีใหม่
วริถะใี หดมบั ่ ต(Nตeยิ wภมูNภิorาmยaใตl)ช้ ีวต
(EMS,
New
Normal)
ิ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

ปประรเะดเน็ ดยน็ ทุ ยธท
ุ ศธาสศตารส์ ตร์

พฒ
ั นาองคก์ ร

ปคระณ
ุ สภทิ าธพภิ าพ

ิ ล่ ะิ ปในรแะเตดน็ล่ ยะทปุ ธรศะาเดสตน็ รยข์ ทุ องธสศถาาสบตนั รสข์ ขุ อภงาสพถจติ าเบดนั ก็ สแขุลภะวายั พรจนุ่ ติ ภเาดคก็ตแะวลนั ะอวอยั กรเฉนุ่ ยี ภงาเคหนตอื ะวปนั รอะอจากปเฉงี บยี ปงรเหะมนาอื ณ ป2ร5ะ6จ4าปงี บประมาณ 2564
ตตาารรางาทงที่ 8ี่ 8ตวั ตชวี้วั ดั ชแวี้ ดั ละแคลา่ ะเปคา้ า่ หเปมาา้ ยหตมาามยเปตา้ าปมรเะปสา้ งปคร์ 4ะสมงติ คิ ์ ใน4แมตต
ิ รขิ ะอสงงคเป์ า้ ประสงค์
คา่ เปา้ หมาย
มติ ขิ องเปา้ มปต
คา่ เปา้ หมาย
พฒ
ั นาองคก์ ร

ประสทิ ธภิ าพ
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เปา้ ประสงค์

1. เทคโนโลยี โปรแกรม
และกระบวนการการให้
บริการต่างๆ ของหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่
(EMS, New Normal)

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
พฒ
ั นาระบบบรกิ าร
สุขภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่
ระดบั ตตยิ ภมู ภิ ายใตช้ ีวติ
วิถใี หม่ (New Normal)
(ตอ่ )

ประสทิ ธผิ ล


ประสทิ ธภิ าพ

คณ
ุ ภาพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์

2
(1.96)
-

-

ครั้ง/1,000
ใบสั่งยา
ร้อยละ

ราย

1.9 จานวนการเกิดอุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ประเภท Dispensing Error
1.10 ร้อยละของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยนอกที่มาติดตามการรักษา
ตามนัด
1.11 จานวนผู้ป่วยกลับมานอน
รักษาซ้าภายใน 28 วัน

0
(0)

4
(4.76)

ร้อยละ:วันนอน
ครั้ง/1,000
ใบสั่งยา

-

ปี
2561
(ผลงาน)

ระดับ
ความสาเร็จ

หนว่ ยนบั

1.8 จานวนการเกิดอุบัติการณ์
แพ้ยาซ้า

1.6 ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
(ถ่ายตัวชี้วัดลงทุกกลุ่มงาน)
1.7 อัตราการติดเชื้อต่อ
3:1,000 วันนอน

ตวั ชวี้ ดั

-

-

2
(2.47)

0
(0)

4
(1.81)

-

ปี
2562
(ผลงาน)

0
(0)

-

2
(1.53)

0
(0)

4
(5.02)

5
(4)

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

0

70

2

0

4

5

ปี
2564

0

75

2

0

4

5

ปี
2565

หน.ก.IPD,
หน.ก.จิตเวชชุมชน

หน.ก.เภสัชกรรม,
คณะกรรมการ
ระบบยา
หน.ก.เภสัชกรรม,
คณะกรรมการ
ระบบยา
หน.ก.OPD

คณะกรรมการ
IC

คณะกรรมการ
RM

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
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พฒ
ั นาองคก์ ร

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2
พัฒนาสคู่ วามเชยี่ วชาญ
ดา้ นระบบการดแู ล
ช่วยเหลอื เดก็ และวยั รนุ่
ทมี่ ปี ญ
ั หาสขุ ภาพจติ และ
จติ เวช

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
การให้บริการยุคใหม่
ที่มีความปลอดภัยสูง
(Smart Hospital)
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถและมี
ความพร้อมต่อการให้บริการ

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
พฒ
ั นาระบบบรกิ าร
สุขภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่
ระดบั ตตยิ ภมู ภิ ายใตช้ ีวติ
วิถใี หม่ (New Normal)
(ตอ่ )

5. นวัตกรรม งานวิชาการ
และงานวิจัยได้รับ
การขยายผลสูเ่ ครือข่าย

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับ
การพัฒนาให้มีความพร้อม
ต่อการให้บริการเฉพาะทาง

เปา้ ประสงค์

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประสทิ ธผิ ล


คณ
ุ ภาพ




ประสทิ ธภิ าพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์



พฒ
ั นาองคก์ ร
5.1 จานวนผู้ผ่านการอบรม
Training of Trainer

4.1 ระดับผลการดาเนินงาน
Green & Clean อยู่ใน
ระดับดีมาก

3.1 จานวนการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะในหลักสูตร
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
(ถ่ายระดับลงทุกคน)

2.1 ค่าคะแนนความสาเร็จ
ของการพัฒนาไปสู่การเป็น
Smart Hospital ของ
หน่วยบริการจิตเวช**

ตวั ชวี้ ดั

ครั้ง

ระดับ

ทักษะ/
สมรรถนะ/
หัวข้อ/เรื่อง/
หลักสูตร

ค่าคะแนน

หนว่ ยนบั

-

-

5
(5)

-

ปี
2561
(ผลงาน)

-

-

5
(5)

-

ปี
2562
(ผลงาน)

-

-

5
(5)

5
(5)

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

5

ดีมาก

5

5

ปี
2564

8

ดีมาก

5

5

ปี
2565

หน.งานฝึกอบรม,
หน.ก.วิจัยและ
ฝึกอบรม

คณะกรรมการ
ENV

รองฯ กลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ, หน.ก.OPD,
หน.ก.IPD, ประธาน
ENV
หน.ก.HR,
หน.งาน HRD

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3
พฒ
ั นาและสนบั สนนุ
ระบบบรกิ ารสุขภาพจติ
เด็กและวยั รนุ่ ใน
เครอื ข่ายทรี่ บั ผดิ ชอบ

6. งานวิชาการและงานวิจัย
มีคุณภาพและได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2
พัฒนาสคู่ วามเชยี่ วชาญ
ดา้ นระบบการดแู ล
ช่วยเหลอื เดก็ และวยั รนุ่
ทมี่ ปี ญ
ั หาสขุ ภาพจติ และ
จติ เวช (ตอ่ )

8. นโยบายสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นได้รับ
การขับเคลื่อนงาน
ในเครือข่ายสู่เป้าหมาย
ที่กาหนด

7. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
เฉพาะทางด้านจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น

เปา้ ประสงค์

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประสทิ ธผิ ล


คณ
ุ ภาพ


ประสทิ ธภิ าพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์
พฒ
ั นาองคก์ ร


8.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย
TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการ
สมวัย**

เรื่อง

6.2 จานวนงานวิจัยระดับ
หน่วยงาน
7.1 ร้อยละของบุคลากร
ในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ
ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)**
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

หนว่ ยนบั

6.1 ร้อยละฝ่ายกลุ่มงาน
มีผลงานการจัดการความรู้

ตวั ชวี้ ดั

-

-

-

-

ปี
2561
(ผลงาน)

30
(38.81)

80
(100)

≥80
(ตัวชี้วัด
เดิม
ของกรม
85.71)

30
(64.96)

-

-

ปี
2563
(ผลงาน)

-

-

ปี
2562
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

30

100

1

50

ปี
2564

30

100

1

50

ปี
2565

คณะกรรมการ
กลุ่มวัย (ปฐมวัย)

หน.ก.วิจัยและ
ฝึกอบรม
รองฯ กลุม่ ภารกิจ
อานวยการ, หน.ก.
HR, หน.งาน HRD

คณะกรรมการ
KM

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
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เปา้ ประสงค์

8. นโยบายสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นได้รับ
การขับเคลื่อนงาน
ในเครือข่ายสู่เป้าหมาย
ที่กาหนด (ต่อ)

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3
พฒ
ั นาและสนบั สนนุ
ระบบบรกิ ารสุขภาพจติ
เด็กและวยั รนุ่ ใน
เครอื ข่ายทรี่ บั ผดิ ชอบ
(ตอ่ )

ประสทิ ธผิ ล


ประสทิ ธภิ าพ

คณ
ุ ภาพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์
พฒ
ั นาองคก์ ร

ร้อยละ

ร้อยละ

8.5 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น
(ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ที่ได้มาตรฐาน**

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
(6.58)

25

55

25

55

80

90

85

15

ปี
2565

คณะกรรมการ
กลุ่มวัย (วัยเรียน)

คณะกรรมการ
กลุ่มวัย (ปฐมวัย)

คณะกรรมการ
กลุ่มวัย (วัยรุ่น)

คณะกรรมการ
กลุ่มวัย (วัยเรียน)

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
(2.81)

60
(75)

≥50
(50)

80

90

85

15

ปี
2564

รายงานประจำ�ปี 2564

-

-

70
(100)

90
(91.83)

80
(97.52)

10
(82.68)

ปี
2563
(ผลงาน)

90
(98.4)

-

-

-

-

-

ร้อยละ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การช่วยเหลือ
ร้อยละ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การช่วยเหลือ
จนดีขึ้น
ร้อยละ

85
(92.18)

ปี
2562
(ผลงาน)

-

ปี
2561
(ผลงาน)

ร้อยละ
ของโรงเรียน
ที่มีระบบ

หนว่ ยนบั

8.4 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก
(ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ที่ได้มาตรฐาน**

8.3 ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์
สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จนดีขึ้น**

8.2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน
กลุ่มเสีย่ งต่อระดับสติปัญญา
ต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้
ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น**

ตวั ชวี้ ดั

คา่ เปา้ หมาย
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เปา้ ประสงค์

8. นโยบายสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นได้รับ
การขับเคลื่อนงาน
ในเครือข่ายสู่เป้าหมาย
ที่กาหนด (ต่อ)

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3
พฒ
ั นาและสนบั สนนุ
ระบบบรกิ ารสุขภาพจติ
เด็กและวยั รนุ่ ใน
เครอื ข่ายทรี่ บั ผดิ ชอบ
(ตอ่ )

ประสทิ ธผิ ล


ประสทิ ธภิ าพ

คณ
ุ ภาพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์

8.6 ร้อยละของผู้ประสบภาวะ
วิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจ
ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต**
8.7 ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ใน 4 ประเด็น
(StB SuD: Stress, Burnout,
Suicide, Depreesion)
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต**
8.8 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตที่มีปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจ
ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต
สาหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น
(ผู้มีภาวะเครียด, ผู้ที่มีภาวะ
เหนื่อยล้าหมดไฟ, ผู้มีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย, ผู้มีภาวะ
ซึมเศร้า)**

ตวั ชวี้ ดั

70
(100)

-

-

ร้อยละ

ร้อยละ

ปี
2561
(ผลงาน)

ร้อยละ

หนว่ ยนบั

-

-

75
(100)

ปี
2562
(ผลงาน)

-

-

80
(97.94)

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

100

80

80

ปี
2564

100

80

80

ปี
2565

คณะกรรมการ
COVID-19

คณะกรรมการ
COVID-19

คณะกรรมการ
MCATT

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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พฒ
ั นาองคก์ ร

เปา้ ประสงค์

8. นโยบายสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นได้รับ
การขับเคลื่อนงาน
ในเครือข่ายสู่เป้าหมาย
ที่กาหนด (ต่อ)
9. ระบบบริการได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3
พฒ
ั นาและสนบั สนนุ
ระบบบรกิ ารสุขภาพจติ
เด็กและวยั รนุ่ ใน
เครอื ข่ายทรี่ บั ผดิ ชอบ
(ตอ่ )

ประสทิ ธผิ ล


คณ
ุ ภาพ


ประสทิ ธภิ าพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์
พฒ
ั นาองคก์ ร
9.2 คะแนน HA Scoring
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

9.1 ร้อยละของประชาชน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและ
มีพฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์**

8.9 ร้อยละของประชาชน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
ในสถานการณ์การระบาด
COVID-19**

ตวั ชวี้ ดั

2
(2.2)

-

ร้อยละ
พฤติกรรม
สุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์
คะแนน

-

-

ปี
2561
(ผลงาน)

ร้อยละ
ความรอบรู้
ด้าน
สุขภาพจิต

ร้อยละ

หนว่ ยนบั

2.5
(2.3)

60
(90)

47
(73.75)

-

ปี
2562
(ผลงาน)

2.5
(2.84)

80
(99.20)

(ขั้นตอนที่ 1)

ขั้นตอนที่ 1

-

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

3

66

55

80

ปี
2564

3

66

55

80

ปี
2565

หน.ก.พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
บริการ,
คณะกรรมการ
ทีมนาคุณภาพ

รองฯ กลุ่มภารกิจ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ, หน.ก.
AHB, หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
COVID-19

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)
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9. ระบบบริการได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)

10. บุคลากรมีความผูกพัน
และมีความสุข

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4
เพิ่มประสทิ ธภิ าพระบบ
บรหิ ารจดั การองคก์ ร
ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพและ
ธรรมาภบิ าล

เปา้ ประสงค์

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3
พฒ
ั นาและสนบั สนนุ
ระบบบรกิ ารสุขภาพจติ
เด็กและวยั รนุ่ ใน
เครอื ข่ายทรี่ บั ผดิ ชอบ
(ตอ่ )

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์
คณ
ุ ภาพ




ประสทิ ธภิ าพ

ประสทิ ธผิ ล

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์

9.5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ
(ถ่ายระดับลงทุกกลุ่มงาน)
10.1 ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งความสุข
(Happy Organization)**
10.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ในงานและบรรยากาศของ
บุคลากรทางการพยาบาล

9.3 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวช
ที่เข้ารับการบาบัด รักษา และ
จาหน่ายตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิตได้รับการติดตาม
ต่อเนื่อง 1 ปี
9.4 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช
ซับซ้อนได้รบั การติดตาม
ต่อเนื่องภายใน 3 วัน
หลังจาหน่าย

ตวั ชวี้ ดั

-

-

ระดับ
ความสาเร็จ

ร้อยละ

80
(94.26)

-

ร้อยละ

ร้อยละ

-

ปี
2561
(ผลงาน)

ร้อยละ

หนว่ ยนบั

70
(78)

-

80
(98.22)

-

-

ปี
2562
(ผลงาน)

85
(86)

5
(5)

80
(94.5)

-

-

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

90

5

85

100

80

ปี
2564

95

5

90

100

85

ปี
2565

หน.กลุ่มการ
พยาบาล,
รองหน.กลุ่มการ
พยาบาล

รองฯ กลุม่ ภารกิจ
อานวยการ,
หน.ก.HR

หน.กลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน

หน.ก.จิตเวชชุมชน

คณะกรรมการ
นิติจิตเวช

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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พฒ
ั นาองคก์ ร

10. บุคลากรมีความผูกพัน
และมีความสุข (ต่อ)

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4
เพิ่มประสทิ ธภิ าพระบบ
บรหิ ารจดั การองคก์ ร
ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพและ
ธรรมาภบิ าล (ตอ่ )

11. ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

เปา้ ประสงค์

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์
คณ
ุ ภาพ




ประสทิ ธภิ าพ

ประสทิ ธผิ ล

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์
พฒ
ั นาองคก์ ร

ร้อยละ

10.5 ร้อยละบุคลากรที่มี
ค่าเฉลี่ยความสุขเทียบเท่า
หรือมากกว่าคนทั่วไป
(ถ่ายระดับลงทุกคน)
คน

ร้อยละ

10.4 ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม Happy 8
(ถ่ายระดับลงทุกคน)

11.1 อุบัติการณ์ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ของบุคลากรในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19

คะแนนเฉลี่ย

หนว่ ยนบั

10.3 คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน
บุคลากรต่อองค์กร
(ถ่ายระดับลงทุกคน)

ตวั ชวี้ ดั

-

70
(91.07)

95
(90.74)

4.25
(4.73)

ปี
2561
(ผลงาน)

-

70
(78.65)

70
(100)

4.25
(4.25)

ปี
2562
(ผลงาน)

-

70
(75.41)

70
(100)

5
(4.8)

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

0

75

80

5

ปี
2564

0

75

80

5

ปี
2565

คณะกรรมการ
IC

คกก.HR

หน.ก.HR,
หน.งาน HRD

หน.ก.HR,
หน.งาน HRD

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เปา้ ประสงค์

12. ระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังได้รับ
การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประเดน็
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4
เพิ่มประสทิ ธภิ าพระบบ
บรหิ ารจดั การองคก์ รที่
มปี ระสทิ ธภิ าพและธรร
มาภบิ าล (ตอ่ )



ประสทิ ธภิ าพ

คณ
ุ ภาพ

ประสทิ ธผิ ล

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์

ร้อยละ

เท่า

เท่า

12.4 อัตราส่วนรายรับเงินบารุง
ต่อรายจ่ายเงินบารุง (I/E
ratio)
12.5 อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current ratio)

5
(5)

5
(5)

-

88
(64.39)

ร้อยละ
งบลงทุน

12.3 อัตราส่วนระหว่างกาไรสุทธิ
กับยอดขายสุทธิ
(Net Profit Margin)

99
(62.77)

ร้อยละ
งบดาเนินงาน

12.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบ
ดาเนินงานและงบลงทุน**

≥0/ ≥0
(2.19)
(7.59)

ปี
2561
(ผลงาน)

ค่า EUI
ไฟฟ้า
น้ามัน

หนว่ ยนบั

12.1 ค่า EUI ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต**

ตวั ชวี้ ดั

5
(5)

5
(5)

-

80
(47.32)

95
(87.91)

≥0/ ≥0
(0.16)
(0.16)

ปี
2562
(ผลงาน)

5
(5)

5
(5)

5
(5)

70
(35.89)

95
(77.02)

≥0/ ≥0
(0.33)
(6.64)

ปี
2563
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

5

5

5

70

95

≥0/ ≥0

ปี
2564

5

5

5

70

95

≥0/ ≥0

ปี
2565

รองฯ อานวยการ,
หน.ก.การเงินฯ,
หน.ก.พัสดุ

รองฯ อานวยการ,
หน.ก.การเงินฯ,
หน.ก.พัสดุ

รองฯ อานวยการ,
หน.ก.การเงินฯ,
หน.ก.พัสดุ

รองฯ กลุ่มภารกิจ
อานวยการ,
หน.ก.อาคารฯ,
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
รองฯ กลุ่มภารกิจ
อานวยการ,
หน.ก.การเงินฯ,
หน.ก.พัสดุ

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
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21

พฒ
ั นาองคก์ ร

เปา้ ประสงค์
คณ
ุ ภาพ

ประสทิ ธผิ ล





13.2 ร้ อยละของผลการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)**

12.6 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของ
หน่วยงานที่สามารถอยู่ได้โดยไม่
ประกอบกิจการ (Days cash
on hand)
13.1 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาชุดข้อมูลมาตรฐานที่
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่าง
ไร้รอยต่อ**

ตวั ชวี้ ดั

60
(81.82)
-

คะแนน
ประเมิน
หน่วยงาน
คุณธรรม

-

5
(5)

ปี
2561
(ผลงาน)

ร้อยละ
ผู้ทา
แบบสารวจ

ระดับ
ความสาเร็จ

วัน

หนว่ ยนบั

5
(5)

≥30
(32.8)
≥50
(20)

≥80
(88.37)
≥60
(49.16)

5
(5)

ปี
2563
(ผลงาน)

-

5
(5)

ปี
2562
(ผลงาน)

คา่ เปา้ หมาย

≥70

≥70

5

5

ปี
2564

≥50

≥70

5

5

ปี
2565

รองฯ กลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ,
หน.ก.IT,
หน.ก.เวชระเบียน
รองฯ กลุ่มภารกิจ
อานวยการ,
หน.ก.การเงินฯ,
หน.ก.ทุกกลุ่มงาน

รองฯ อานวยการ,
หน.ก.การเงินฯ,
หน.ก.พัสดุ

ผรู้ บั ผดิ ชอบ

(หนว่ ยดาเนนิ การ)

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ : 1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย จะมีการระบุเครื่องหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ
2. ตัวชี้วัดที่มาจากคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในปี 2564 จะมีการระบุเครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (**) ไว้ท้ายชื่อตัวชี้วัดนั้นๆ (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมสุขภาพจิต)

12. ระบบบริหารจัดการ
ประเดน็
ด้านการเงินการคลังได้รับ
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสทิ ธภิ าพ
ระบบบรหิ ารจดั การองคก์ ร
ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพและ
13. หน่วยงาน
ธรรมาภบิ าล (ตอ่ )
มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

ประสทิ ธภิ าพ

มติ ขิ องเปา้ ประสงค์
พฒ
ั นาองคก์ ร
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ

ชื่ อชตื่ อัวตชี้ัวัดชี้ วัด

12

12

14

14

8

8

ถึงบริการสุ
ต
ร้เข้อายละของผู
้ได้รขับภาพจิ
ผลกระทบจากภาวะวิ
กฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับ
การเยี
ย
วยาจิ
ต
ใจตามมาตรฐานกรมสุ
ขภาพจิ
ต ส่มาหรั
กลุ่มขเสี
่ยง ตได้รับ
ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิ
กฤตที
ีปัญบหาสุ
ภาพจิ
ใน
4 ประเด็
้มีภาวะเครียด, ผู้ที่มีภาวะเหนื
หมดไฟ,
การเยี
ยวยาจิน ต(ผูใจตามมาตรฐานกรมสุ
ขภาพจิ่อตยล้สาาหรั
บกลุ่มเสี่ยง
ผูใน้มีค4วามเสี
่ยงต่นอ(ผู
การฆ่
าตัวตาย,ยด,ผู้มผูีภ้ทาวะซึ
มเศร้า) ่อยล้าหมดไฟ,
ประเด็
้มีภาวะเครี
ี่มีภาวะเหนื

ร้อยละ

15

การระบาด COVID-19
5

-

-

75

55

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

25

≥5

80

5

-

-

เขต 8 = 92

-

-

-

-

คณะกรรมการ COVID-19

คณะกรรมการ COVID-19

คณะกรรมการ COVID-19
5.0000 คณะกรรมการ COVID-19

คณะกรรมการกลุ่มวัย
คณะกรรมการกลุ่มวัย 5.000 (วัยรุ่น)
(วัยรุ่น)
คณะกรรมการกลุ่มวัย
คณะกรรมการกลุ
่มวัย (ปฐมวั
ย
)
5.0000
(ปฐมวั
ย
)
คณะกรรมการกลุ่มวัย
คณะกรรมการกลุ่มวัย 4.0360 (วัยเรียน)
(วัยเรียน)
คณะกรรมการ MCATT
คณะกรรมการ MCATT
5.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

8

8

8

8

8

8

8

-8

4.8250

5

ขั้นตอนที่ 4-5

5.0000

รองฯ กลุ่มภารกิจอานวยการ

หน.ก.HR

-

-

การถ่ายระดับ
เขต 7 = 97.38
80
8
5.0000 คณะกรรมการ COVID-19
เขต 8 = 93.49
เขต 7 = 97.38
80
5.0000 คณะกรรมการ COVID-19
เขต 8 = 93.49
รองฯ กลุ่มภารกิจ
5.0000
5
หน.ก.OPD
หน.ก.IPD
ประธาน ENV
2
5
5.0000
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
รองฯ กลุ่มภารกิจ
5.0000
5
หน.ก.OPD
หน.ก.IPD
ประธาน ENV
5
5.0000
เขต 7
พัฒจนาสู
รองฯ กลุ่มภารกิ
พัฒ่คนาวามเป็นเลิศ
หน.งาน
55, 66
หน.ก.AHB
9
รอบรู้ = 82.04
5.0000
ประชาสัมพันธ์
เครือข่ายบริการ
เขต 7
พฤติกรรม = 99.63
รองฯ กลุ่มภารกิจพัฒนา
หน.งาน
55, 66
หน.ก.AHB
รอบรู้ = 82.04
5.0000
เครือข่ายบริการหน.ก.HR
ประชาสัมพั-นธ์
4.8250
5
ขั้นตอนที
5.0000 รองฯ กลุ่มภารกิจอานวยการ
10
พฤติ่ 4-5
กรรม = 99.63

-

เขต 7 = 95.83
เขต 7 = 95.835.000
80เขต 8 = 100
เขต 8 = 100
เขต 7 = 23.85
เขต
7 = 23.855.0000
เขต
8
=
18.30
≥5
เขต
8 = 18.30
เขต 7 = 29.96
เขต
7 = 29.964.0360
25เขต 8 = 15.36
เขต
8 = 15.36
เขต 7 = 94.23
5.0000
เขต 8 =เขต
1007 = 94.23
85
เขต 8 = 100
เขต 7 = 97.95
5.0000
เขต 8 =เขต
89.55
7 = 97.95
80
เขต 8 = 89.55

ยกเลิก
การถ่ายระดัยกเลิ
บ ก

5.0000

เขต 7 = 100
5.0000
เขต 8เขต
= 92
7 = 100

เขต 8 = 4.2133

คณะกรรมการกลุ่มวัย
เขต 7 = 5.0000
เขต 7 = 5.0000
คณะกรรมการกลุ่มวัย 5.000
15, 85,เขต908 = 5.0000
5.000 (วัยเรียน)
เขต 8 = 5.0000
(วัยเรียน)

15, 85, 90

5.0000
เขต 8 = 100
เขต 7 = 100
80
5.0000
เขต 8เขต
= 92
7 = 100
5.0000
เขต 8 = 92

เขต 7 = 100
5.0000
7 = 100
เขต 8 เขต
= 100

-

-

-

-

เขต 8 = 4.2220

เขต 7เขต
= 5.0000
คณะกรรมการกลุ
่มวัย
เขต 7 =เขต
5.0000
7 = 5.0000 4.6110
7 = 5.0000
คณะกรรมการกลุ
่มวัย 4.6067 4.6067
4.6110 70, 30 70, เขต
30 8 = 4.2133
เขต 8 = 4.2220
(ปฐมวัย)

(ปฐมวัย)

10

9

2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผผู้ริดับชผอิดบชอบ ผู้รับผผู้ริดับชผอิดบชอบ ผู้รับเปผ้าิดปชรอะบสงค์ เป้าประสงค์
1
2
ส4ถาบัน
1
2 3
3 4
สถาบัน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

12

11
12

10
11

คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

75

55

60

-

-

-

-

45,3045,30

ค่าคะแนนความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital
18
คะแนน
5
5
วยบริการจิตเวช
ร้ของหน่
อยละของประชาชนมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่
19
ร้อยละ
พึงประสงค์
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่
19
ร้อยละ
ระดับ
ระดับ 5
ระดั
บความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
พึงประสงค์
20
ขั้นตอนที่ 1-3
(Happy Organization)
ความสาเร็จ (ครบ 3 ขั้นตอน)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ระดับ
ระดับ 5
20
ขั้นตอนที่ 1-3
(Happy Organization)
ความสาเร็จ (ครบ 3 ขั้นตอน)

ค่าคะแนนความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital
มิต10
ิที่ 2 มิติด18้ านคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยบริการจิตเวช

9

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุ
ขภาพจิ
ต
ร้ได้อยละของประชาชนกลุ
่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์
COVID-19
ใน
4ร้อประเด็
น (StB SuD: Stress,
Burnout,
Suicide,COVID-19
Depreesion)
ยละของประชาชนกลุ
่มเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์
ใน
เข้4าประเด็
ถึงบริกนารสุ(StB
ขภาพจิ
ต Stress, Burnout, Suicide, Depreesion)
SuD:

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละ

ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
ร้อรยละของผู
้ประสบภาวะวิ
กฤตที่มีความเสีขภาพจิ
่ยงต่อตปัญหาสุขภาพจิต
ได้
ับการเยียวยาจิ
ตใจตามมาตรฐานกรมสุ

ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

การประเกมาินรผปลระ(รเมอินบผ1ล1 (เดรื อบน) 11 เดื อน)

ค่าเป้าคห่ามเปาย้าหมาย ผลการผดลากเนาิรนดงาานเนินงานคะแนนคะแนคน่าเป้าหมคา่ายเป้าหมผาลยการดาผเนลิกนางรานดาเนินคงาะแนนน คะแนน

การปรกะาเรมปินรผะลเม(ินรอผบล 5(รเอดบือน5) เดื อน)

รายงานประจำ�ปี 2564

ร้ผูอ้มยละของประชาชนมี
ความรอบรู
ภาพจิมตเศร้
ในสถานการณ์
ีความเสี่ยงต่อการฆ่
าตัวตาย,้ด้าผูนสุ
้มีภขาวะซึ
า)
การระบาด COVID-19
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์
มิต9ิที่ 2 มิติด15้านคุณภาพการให้บริการ

10

7
7

6

9

10

6

5

9

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

หน่วยหนับ่วยนับ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5

มมิติติทิที่ ี่ 11 มมิิตติดิด้า้านนปปรระะสสิทิทธธิผิผลล
ร้ร้ออยละของเด็
ดกรองแล้
วพบว่
ามีพามีัฒพนาการล่
าช้า าช้า
ยละของเด็กกปฐมวั
ปฐมวัยทียที่ได้่ไรด้ับรการคั
ับการคั
ดกรองแล้
วพบว่
ัฒนาการล่
11
11 แล้
ว
ได้
ร
ั
บ
การกระตุ
น
้
พั
ฒ
นาการด้
ว
ย
TEDA4I
หรื
อ
เครื
อ
่
งมื
อ
มาตรฐานอื
่น ่น
แล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื
จนมีพัฒนาการสมวัย
จนมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน
ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน
2
2 ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแล
2
2 ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น
ช่วยเหลือจนดีขึ้น
ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สังคม ได้รับ
3
3 ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สังคม ได้รับ
3
3 การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
4
8 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน
4
8 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

ลลาาดั บ ลาดับ
ทที่ ี่ ตตัวัวชชี้วี้ วัดัด

ตตารางที่ 9 สรุปปผผลลกกาารรปปฏฏิบิบัตัติริราาชกชการาตรตามาคมาคราับรรับอรงอกงากราปรฏปิบฏัติบิรัตาชิรกาาชรกา(ระ(ดรับะกดรับมก)รปมร) ะปจารปะจีงบาปีงรบะมปารณะม2า5ณ642564

ส่วนทส่วี 2นทผี่ ล2กาผรลปกฏาิบรัตปิรฏาิบชกัตาิรราชการ

24

28

ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ชื่ อตัวชี้วัด

30

31

32

15

16

17

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะด้านการใช้ขอ้ มูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)

ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)

ค ะ แ น น ร วม

ระดับ
ความสาเร็จ

ร้อยละ

ค่า EUI

หน่วยนับ

ระดับความสาเร็จในการจัดทาชุดข้อมูลมาตรฐานที่สามารถแลกเปลี่ยนกัน
ได้อย่างไร้รอยต่อ

14
29 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดาเนินงานและงบลงทุน
มิติที่ 4 มิติด้ านการพัฒนาองค์การ

13

มิติที่ 3 มิติด้ านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ลาดับ ลาดับ
ที่ ตัวชี้วัด

≥ ร้อยละ 85

100
96.20

≥85
≥45

60.26

ขั้นตอนที่ 1-3

61.08

ไฟฟ้า 0.90
น้ามัน 9.03

ผลการดาเนินงาน

5

45

ไฟฟ้า ≥ 0
น้ามัน ≥ 0

ค่าเป้าหมาย

การประเมินผล (รอบ 5 เดือน)

4 . 7 16 1

0.0000

5.0000

4.9600

5.0000

5.0000

ค ะแ น น

100
100
85.71
100

≥ ร้อยละ
70.00
≥ ร้อยละ
70.00

ขั้นตอนที่ 3-5

89.05

ไฟฟ้า = 0.15
น้ามัน = 16.03

ผลการดาเนินงาน

100, ≥60

5

95

≥0

ค่าเป้าหมาย

3.0160

5.0000

ค ะแ น น

4.7 23 7

5.0000

5.0000

5.0000

การประเมินผล (รอบ 11 เดือน)
ผู้รับผิดชอบ
2

หน.ก.HR

หน.ก.IT

รองฯ กลุ่มภารกิจอานวยการ หน.ก.การเงินฯ

รองฯ กลุ่มภารกิจอานวยการ

รองฯ กลุ่มภารกิจ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

รองฯ กลุ่มภารกิจอานวยการ หน.ก.การเงินฯ

รองฯ กลุ่มภารกิจอานวยการ หน.ก.อาคารฯ

ผู้รับผิดชอบ
1

หน.ก.
ทุกกลุ่มงาน

หน.งาน HRD

หน.ก.
เวชระเบียน

หน.ก.พัสดุ

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
3

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
4

13

7

13

12

12

เป้าประสงค์
สถาบัน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25

ระดั
ดการความเสี
่ยง่ยง
ระดับบความส
ความสาเร็
าเร็จจของการพั
ของการพัฒฒนาระบบบริ
นาระบบบริหารจั
หารจั
ดการความเสี
ของหน่
ของหน่ววยงาน
ยงาน (ถ่(ถ่าายระดั
ยระดับบลงทุ
ลงทุกกกลุกลุ่มงาน)
่มงาน)

77

-

-

0

0

-

-

0

0

-

90

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

75

ร้อยละ

90

75

100
96.20

96.20

100

5

5

5

5

5

5
5

-

5

5

-

40

80

≤ 15 ≤ 15
80 80

40

80

80

5

5

5

5

5

5
5

-

5

5

-

5

5

0

0-4

40

80

2

5
5

5

5

4

4

0

1

0

1

ดีมาก ดีมาก

5

5

4

-

-

5

5

คณะกรรมการ IC
คณะกรรมการ IC

คณะกรรมการ IC
คณะกรรมการ IC

ENV
4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ENV

-

-

-

-

-

-

-

-

5คณะกรรมการอนุ
วัยรุ่น วัยรุ่น คณะกรรมการอนุ
ปฐมวัย ปฐมวัย 5คณะกรรมการอนุ
คณะกรรมการอนุ
หน.ก.พัฒนาคุ
ณภาพ
คณะกรรมการ
หน.ก.พั
ฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการ
2
มาตรฐานบริ
การ
มาตรฐานบริ
การทีมนาคุณภาพ
ทีมนาคุณภาพ

5คณะกรรมการอนุ
คณะกรรมการอนุ
ปฐมวัย ปฐมวัย -

5
คณะกรรมการอนุ
คณะกรรมการอนุ
วัยเรียน วัยเรียน -

ประธาน PCT อนุกลุ่มวัย อนุกลุ่มวัย
ประธาน PCT

ตามเอกสาร
ตามเอกสาร
ตามเอกสารแนบ
คณะกรรมการ
RM
ตามเอกสารแนบแนบ
คณะกรรมการ
RM
แนบ

2.52 2.52

0
0
93.75 93.75

40

80

72.52 72.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

100

90

100

≤ 15

96

98.24

96

98.24

2.46

5

4

หน.ก.IPD
หน.ก.จิตเวชชุมชน

-

หน.ก.จิตเวชชุมชน
-

หน.ก.จิตเวชชุมชน
กลุ่มงานการพยาบาล
หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จิตเวชเด็กกลุ
และวั
ยรุ่น
่มงานการพยาบาล
5
หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4

5

N/A
N/A
80
คณะกรรมการนิติจิตเวช
(ไม่มีเคส) N/A (ไม่มีเคส) N/A
80
คณะกรรมการนิติจิตเวช
(ไม่มีเคส)
(ไม่มีเคส)
5
คณะกรรมการ KM
50
94.11
5 หน.ก.เภสัคณะกรรมการ
KM
0 94.11
5
0 50
ชกรรม
คณะกรรมการระบบยา
0
5
0
หน.ก.เภสัชกรรม
คณะกรรมการระบบยา
0.42 ครั้ง
5
≤8 ครั้ง
หน.ก.เภสัชกรรม
คณะกรรมการระบบยา
0.42
ต่อ 1,000 ใบสั
่งยาครั้ง
5
≤8 ครั้ง
หน.ก.เภสัชกรรม
คณะกรรมการระบบยา
ต่อ 1,000 ใบสั่งยา
78.36
5
หน.ก.OPD
70
78.36
5
70
หน.ก.OPD
2.46
5
หน.ก.IPD
≤ 15
หน.ก.จิตเวชชุมชน

0

0-4

ดีมาก ดีมาก

5

้นไป ขึ้นไป
- 3.00 ขึ3.00

5
5

5

5

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

1

1

1

6
1

9

11

1

4

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
9

9

1

1

1

6
1

9

11

1

4

1

9

9
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
2
3 สถาบัน
สถาบัน
2
3
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18 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

-

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครัร้้งอยละ
ครั้ง ต่ครั
อ ้ง

0

0-4

-

5
5

5

5

5

ตามเอกสารแนบ
ตามเอกสารแนบ 5

-

50
81.25
0 50
0 81.25
0
0.39 ครั้ง 0
≤8 ครั้ง
ครั
้
ง
ต่
อ
0.39 ครั้ง
1,000 ใบสั่งยา
≤8 ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา
1,000 ใบสั่งยา
ต่อ 1000 ใบสั่งยา
ร้อยละ
70
75.81
ร้อยละ
70
75.81
ร้อยละ
≤ 15
0
ร้อยละ
≤ 15
0

0

0-4

- -

5 5

-

0 0
96.5596.55

≤ 15≤ 15
80 80
- -

40 40

87.5087.50

81.8081.80

40 40

80 80

80 80

ครั้ง
ครั้ง

จานวนครั้งต่อ
จานวนครั้งต่อ
1,000 วันนอน
1,000 วันนอน

ระดัระดั
บความส
าเร็จาเร็จ
บความส

ระดัระดั
บความส
าเร็จาเร็จ
บความส

คะแนน
คะแนน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5

การประเมินผล (รอบ 11 เดื อน)
การประเมินผล (รอบ 11 เดื อน)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1
1
ค่าเปค้า่าหเมปา้ายหมายผลกาผรลดกาเานรินดงาาเนนินงานคะแนนคะแนนค่าเป้าหคม่าาเปย ้าหมาผยลการดผาลเนกินารงาดนาเนินงาคนะแนน คะแนน

การประเมินผล (รอบ 5 เดือน)
การประเมินผล (รอบ 5 เดือน)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบัติการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
10 อุบัติการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
10 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชทีเ่ ข้ารับการบาบัด รักษา และจาหน่าย
11 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชทีเ่ ข้ารับการบาบัด รักษา และจาหน่าย
11 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี
12 ร้อยละฝ่ายกลุ่มงานมีผลงานการจัดการความรู้
12
อยละฝ่ายกลุด่มอุบงานมี
ผลงานการจั
13 จร้านวนการเกิ
ัติการณ์
แพ้ยาซ้า ดการความรู้
13 จานวนการเกิดอุบัติการณ์แพ้ยาซ้า
14 อัตราความคลาดเคลื่อนของการจ่ายยาประเภท Dispensing Error
14 อัตราความคลาดเคลื่อนของการจ่ายยาประเภท Dispensing Error
15 ร้อยละของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทีม่ าติดตามการรักษาตามนัด
15 ร้อยละของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทีม่ าติดตามการรักษาตามนัด
ร้อยละการกลับมารักษาซ้าแบบผู้ป่วยใน ภายในระยะเวลา 28 วัน
16
(Clinical
Readmission)
ร้อยละการกลั
บมารักษาซ้าแบบผู้ป่วยใน ภายในระยะเวลา 28 วัน
16
ร้(Clinical
อยละของผูReadmission)
้ป่วยจิตเวชซับซ้อนได้รับการติดตามต่อเนื่อง
17
ภายใน
3 วัน้ปหลั่วยจิ
งจาหน่
ายบซ้อนได้รับการติดตามต่อเนื่อง
ร้อยละของผู
ตเวชซั
17
ภายใน 3 วันหลังจาหน่าย
18 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

อัตราการติดเชื้อต่อ 1,000 วันนอน
อัตราการติดเชื้อต่อ 1,000 วันนอน

คะแนน
คะแนน HA
HA Scoring
Scoringผ่ผ่าานตามเกณฑ์
นตามเกณฑ์ทกี่ทาหนด
กี่ าหนด

66

9
9

ร้อยละผู
าลดลง
ยละผู้ป้ป่ว่วยเด็
ยเด็กกซึซึมมเศร้
เศร้าาทีทีท่ ท่ าร้าร้ายตนเองซ้
ายตนเองซ้
าลดลง
ร้อยละผู
่งดี่งขดีึ้นขใน
ยละผู้ป้ป่ว่วยย GDD
GDD พัพัฒฒนาการด้
นาการด้านใดด้
านใดด้านหนึ
านหนึ
ึ้นใน6 เดื
6 อเดืนอน

4
5

ระดั
อมตามเกณฑ์
ระดับบความส
ความสาเร็
าเร็จจของการพั
ของการพัฒฒนาอนามั
นาอนามัยสิย่งสิแวดล้
่งแวดล้
อมตามเกณฑ์
Green
&
Clean
Hospital
Green & Clean Hospital

ร้อยละ
ร้อยละ

ยละเด็กกออทิ
ออทิสสติติกกมีมีพพัฒัฒนาการด้
นาการด้านภาษาและสั
านภาษาและสั
งคมดี
ร้อยละเด็
งคมดี
ขึ้นขึ้น
จากการประเมินนโดยใช้
โดยใช้เครื
เครื่อ่องมืงมืออTEDA4I
TEDA4I
จากการประเมิ

3

88

ร้อยละ
ร้อยละ

ยละผู้ป้ป่ว่วยย ADHD
ADHDwith
withODD
ODDมีมีอาการดี
อาการดี
ร้ร้ออยละผู
ขึ้นขึ้น

22

ร้อยละ
ร้อยละ

ยละเฉลี่ย่ยของผู
ของผู้ป้ป่ว่วยจิยจิตตเวชเด็
เวชเด็กกและวั
และวัยรุย่นรุที่นม่ ทีีกม่ ารเปลี
ีการเปลี
่ยนแปลงที
ร้ร้ออยละเฉลี
่ยนแปลงที
ด่ ีขึ้นด่ ีขึ้น

11

หน่วหยนน่วับยนับ

ชื่อชตื่อตัวชัวี้วชัดี้วัด

ลลาาดดับับ
ทที่ ี่

ตารางที่ 10 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับยุทธศาสตร์สถาบัน) ประจาปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 10 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับยุ ทธศาสตร์สถาบัน) ประจาปีงบประมาณ 2564

26

ร้อยละบุคลากรทีม่ ีค่าเฉลี่ยความสุขเทียบเท่าหรือมากกว่าคนทัว่ ไป
อัตราส่วนระหว่างกาไรสุทธิกับยอดขายสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราส่วนรายรับเงินบารุงต่อรายจ่ายเงินบารุง (I/E Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

คะแนนเฉลี่ยความผูกพันบุคลากรต่อองค์กร
ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม Happy 8

จานวนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรทีจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน

-

ตัวชี้วัดทีป่ ระเมินผลรอบปีงบประมาณ

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของหน่วยงานทีส่ ามารถอยู่ได้โดยไม่ประกอบกิจการ
29
(Days cash on hand)

23
24
25
26
27
28

22

90

4.25
75
≤ 85
0.15
> 0.30
> 1.50

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
วัน

1

เรื่อง

5
5

ครั้ง
คะแนน

20 จานวนการผ่านการอบรม Training of Trainer
21 คะแนนงานวิจัยระดับหน่วยงาน

170.41

2.10
0.78
3.21

-

5
1 เรื่อง

82

ผลการดาเนินงาน

การประเมินผล (รอบ 5 เดื อน)
ค่าเป้าหมาย
80

หน่วยนับ
ร้อยละ

ชื่อตัวชี้วัด

19 ร้อยละความพึงพอใจในงานและบรรยากาศของบุคลากรทางการพยาบาล

ลาดั บ
ที่

5

5
5
5
5
5
5

5

5
5

5

ค ะแ น น

90

> 85
0.40
> 0.80
> 1.50

4.25
75

3

5
5

80

ค่าเป้าหมาย

5

5.85
5

5

0.90

118.54

5
N/A

N/A

5

81.54

5

5
100

4

4

3

5

5

5

ค ะแ น น

งานวิจัยต่อเนื่อง

88

ผลการดาเนินงาน

การประเมินผล (รอบ 11 เดื อน)

รองหน.กลุ่มการฯ

ผู้รับผิดชอบ
2

รองฯ อานวยการ

หน.ก.HR
หน.ก.HR
คกก.HR
รองฯ อานวยการ
รองฯ อานวยการ
รองฯ อานวยการ

หน.ก.HR

หน.ก.การเงินฯ

หน.งาน HRD
หน.งาน HRD
หน.ก.การเงินฯ
หน.ก.การเงินฯ
หน.ก.การเงินฯ

หน.งาน HRD

หน.งานฝึกอบรมฯ หน.ก.วิจัยและฝึกอบรม
หน.ก.วิจัยและฝึกอบรม
-

หน.กลุ่มการฯ

ผู้รับผิดชอบ
1

หน.ก.พัสดุ

บุคลากรทุกคน
บุคลากรทุกคน
บุคลากรทุกคน
หน.ก.พัสดุ
หน.ก.พัสดุ
หน.ก.พัสดุ

บุคลากรทุกคน

-

-

ผู้รับผิดชอบ
3

12

10
10
10
12
12
12

3

5
6

10

เป้าประสงค์
สถาบัน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27

28

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 11 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน (ถ่ายระดับลงทุกกลุ่มงาน) ปีงบประมาณ 2564 (รอบปีงบประมาณ)
ลาดบั

กลุ่มงาน

1

บริหารทั่วไป

2

ระดบั ความสาเรจ็ ของการพฒ
ั นา
ระบบบรหิ ารจดั การความเสยี่ งของหน่วยงาน
ผลงาน
คะแนน
ไม่ได้ส่งข้อมูล

0

ทรัพยากรบุคคล

2

2

3

อาคารและสถานที่

3

3

4

การเงินและบัญชี

2

2

5

พัสดุ

2

2

6

การแพทย์

5

5

7

เภสัชกรรม

5

5

8

การศึกษาพิเศษ

5

5

9

เวชกรรมฟื้นฟู

5

5

10

จิตวิทยา

5

5

11

สังคมสงเคราะห์

3

3

12

เวชระเบียน

5

5

13

การพยาบาลผู้ป่วยนอก

5

5

14

การพยาบาลผู้ป่วยใน

5

5

15

การพยาบาลจิตเวชชุมชน

5

5

16

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

5

17

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

5

5

18

AHB

5

5

หมายเหตุ กลุ่ ม งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานบริ ก าร กลุ่ ม งานวิ จั ย พั ฒ นาและฝึ ก อบรม กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น
บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละจิ ตเวช และกลุ่ ม งานการพยาบาลจิ ตเวชเด็ ก และวั ย รุ่ น ยั ง ไม่ มี ก ารให้ ค ะแนนตั ว ชี้ วั ด
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของสถาบันฯ ใหม่

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการใหบ้ รกิ ารบาบดั รกั ษาผมู้ ปี ัญหาสขุ ภาพจติ ปงี บประมาณ 2561-2564
ตารางที่ 12 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
รายการ
1. จานวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด
2. จานวนผู้ป่วยนอกใหม่
3. จานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน
4. จานวนผู้ป่วยในรับไว้รักษาทั้งหมด
5. จานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
6. จานวนผู้ป่วยรับไว้รักษา
- รับครั้งแรก
- รับครั้งรอง
7. จานวนผู้ป่วยจาหน่าย
8. จานวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล (วัน)
9. จานวนวันอยู่ในโรงพยาบาล (วัน)
10. จานวนวันผู้ป่วยจาหน่าย (วัน)
11. อัตราการครองเตียง
(ตามการให้บริการจริง 12 เตียง)

ปี 2561
7,076
529
29
187
8.62
187
35
152
185
17.01
3,146
3,501
71.38

(หน่วยนับ : ราย)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
7,271
7,636 8,640
679
667
623
30
32
36
230
119
190
11.21
4.85
7.33
230
119
190
45
32
65
185
87
129
231
126
184
17.71
14.10
14.54
4,091
1,776
2675
4,623
1,955
2797
93.40

40.44

ที่มา: ฐานข้อมูลเวชสถิติ กลุ่มงานเวชระเบียน

แผนภูมทิ ี่ 5 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
10,000

8,640

9,000
8,000
7, 0 0 0

7,076

7,271

7,636

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
529

1,000

679

667

623

0

จานวนผปู้ ว่ ยนอกทงั้ หมด (ราย)
ป ี 2 56 1

ป ี 2 56 2

ป ี 2 56 3

จานวนผปู้ ว่ ยนอกใหม่ (ราย)
ปี 2564

61.07

29

30

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมทิ ี่ 5.1 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
250

230

200

190

187

150
119
100

50

30

29

32

36
8.62

11.21

4.85

7.33

0

จานวนผปู้ ว่ ยนอกเฉลยี่ ต่อวนั
( ร าย)

จานวนผปู้ ว่ ยในรบั ไวร้ กั ษาทงั้ หมด
( ร าย )

ป ี 2 56 1

ป ี 2 56 2

ป ี 2 56 3

จานวนผปู้ ว่ ยในเฉลยี่ ตอ่ วนั
( ร าย )

ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 5.2 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
250
200
150

231

230
190

187

185

185

184

152
129

119

100
35

50

45

126

87

65

32

0

จานวนผปู้ ว่ ยรบั ไวร้ กั ษา
( ร าย )

รับครงั้ แรก
( ร าย )
ป ี 2 56 1

ป ี 2 56 2

รับครงั้ รอง
( ร าย )
ป ี 2 56 3

ปี 2564

จานวนผปู้ ว่ ยจาหนา่ ย
( ร าย )

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมทิ ี่ 5.3 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
20

17.71

17.01

18
16

14.54

14.1

14
12
10
8
6
4
2
0

จานวนวนั เฉลยี่ ทผี่ ปู้ ่วยรกั ษาในโรงพยาบาล (วัน)
ป ี 2 56 1

ป ี 2 56 2

ป ี 2 56 3

ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 5.4 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
5,000

4,623

4,500

4,091

4,000
3,500

3,501

3,146

2,500

2,000

2,797

2,675

3,000

1,955

1,776

1,500
1,000
500
0

จานวนวนั อยใู่ นโรงพยาบาล
(วัน)
ป ี 2 56 1

จานวนวนั ผปู้ ว่ ยจาหนา่ ย
(วัน)
ป ี 2 56 2

ป ี 2 56 3

ปี 2564

31

32

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมทิ ี่ 5.5 การใหบ้ รกิ ารรกั ษาพยาบาล (Curative Services) ปงี บประมาณ 2561-2564
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

93.4
71.38
61.07
40.44

อัตราการครองเตยี ง
(ตามการใหบ้ รกิ ารจรงิ 12 เตียง)
ป ี 2 56 1

ป ี 2 56 2

ป ี 2 56 3

ปี 2564

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 13 จานวนผปู้ ว่ ยนอกทงั้ หมด 10 อนั ดบั โรคแรก ปงี บประมาณ 2561-2562
อันดบั

รหสั
ป ี 61

โรค (Description)

ป ี 62

1
2

F90
F84

3
4
5

F32-F33
F70-F79
F80

6
7

F91
F31

F34

8

F20

F98

9

F43

F41

10

F63

F81

ป ี 61

ป ี 62

Hyperkinetic disorders
Pervasive developmental
disorders
Depressive episode
Intellectual disabilities
Specific developmental
disorders of speech and
language
Conduct disorders
Bipolar
Persistent
affective
mood
disorder
[affective]
disorders
Schizophrenia Bipolar
affective
disorder
Reaction to
Other specified
severe stress, behavioral and
and
emotional
adjustment
disorders with
disorders
onset usually
occurring in
childhood and
adolescence
Habit and
Reaction to
impulse
severe stress,
disorders
and
adjustment
disorders
รวม

ที่มา : ฐานข้อมูลเวชสถิติ กลุ่มงานเวชระเบียน

(หน่วยนับ : ราย)
ปี 2562

ปี 2561
จานวน

รอ้ ยละ

จานวน

รอ้ ยละ

3,339
1,316

47.19
18.60

3,077
1,218

42.32
16.75

489
370
135

6.91
5.23
1.91

589
562
213

8.10
7.73
2.93

130
99

1.84
1.40

153
118

2.10
1.62

81

1.14

78

1.07

64

0.90

62

0.85

56

0.79

45

0.62

6,079

85.91

6,115

84.09
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 14 จานวนผปู้ ว่ ยนอกทงั้ หมด 10 อนั ดบั โรคแรก ปงี บประมาณ 2563 - 2564
รหสั
อันดบั
ป ี 63 ป ี 64
1
F90
2
F84
3
F70- F32F79 F33
4
F32- F70F33 F79
5
F80
6

F91

F34

7

F34

F31

8

F98

F41

โรค (Description)
ป ี 63
ปี 64
Hyperkinetic disorders
Pervasive developmental disorders
Intellectual
Intellectual
disabilities
disabilities
Depressive
Depressive
episode
episode
Specific developmental disorders of
speech and language
Conduct
Persistent mood
disorders
[affective]
disorders
Persistent mood Bipolar
[affective]
affective
disorders
disorder
Other specified
Other anxiety
behavioral and
disorders

ปี 2563
จานวน
รอ้ ยละ
2,984
39.08
1,208
15.82
871
11.41

(หน่วยนับ : ราย)
ปี 2564
จานวน
รอ้ ยละ
3,320
38.43
1,266
14.65
1,187
13.74

721

9.44

1,089

12.60

295

3.86

374

4.33

150

1.96

129

1.49

125

1.64

128

1.48

99

1.30

121

1.40

emotional
disorders with
onset usually
occurring in
childhood and
adolescence

9

F41

F98

Other anxiety
disorders

Other specified
behavioral and
emotional
disorders with
onset usually
occurring in
childhood and
adolescence

93

1.22

111

1.28

10

F81

F91

Specific
developmental
disorders of
scholastic skills

Conduct
disorders

93

1.22

105

1.22

6,639

86.95

7,830

90.62

รวม
ที่มา : ฐานข้อมูลเวชสถิติ กลุ่มงานเวชระเบียน
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมทิ ี่ 6 จานวนผปู้ ว่ ยนอกทงั้ หมด 10 อนั ดบั โรคแรก ปงี บประมาณ 2561-2562
4,000
3,500

3,339
3,077

3,000
2,500
2,000
1,500

1,316

1,218

1,000

489589

500

370

562
135 213

130 153

99 118

81 78

0

F90

F84

F32-F33 F70-F79 F80
ป ี 256 1

F91

64 62

56 45

F31,F34 F20,F98 F43,F41 F63,F81

ป ี 256 2

แผนภูมทิ ี่ 7 จานวนผปู้ ว่ ยนอกทงั้ หมด 10 อนั ดบั โรคแรก ปงี บประมาณ 2563-2564
3,500
3,000

3,320
2,984

2,500
2,000
1,500

1,208 1,266
871

1,000

1087

1187
721
295 374

500

150 105

125 129

99 111

93 121

93 128

F91

F34

F98

F41

F81,F31

0

F90

F84 F70-F79 F32-F33

F80

ป ี 256 3

ป ี 256 4
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 15 จานวนผปู้ ว่ ยจาหนา่ ยทงั้ หมด 5 อนั ดบั โรคแรก ปงี บประมาณ 2561 - 2562
รหสั
อันดบั
1

ปี
ปี
61
62
F70-F79

2

F91

3
4

F32
-F33
F29

5

F23

F32F33
F91
F80

F90

โรค (Description)
ป ี 61

ปี 2561

ปี 62

Moderate mental
retardation
Conduct
disorders
Depressive
episode
Testicular
dysfunction

Acute and
transient
psychotic
disorders

(หน่วยนับ : ราย)
ปี 2562

Intellectual
disabilities
Depressive
episode
Conduct
disorders
Specific
developmental
disorders of
speech and
language
Hyperkinetic
disorders

รวม

จานวน

รอ้ ยละ

จานวน

รอ้ ยละ

70

37.84

114

49.35

17

9.19

29

12.55

17

9.19

21

9.09

11

5.95

19

8.23

10

5.41

17

7.36

1 25

67.58

200

86.58

ที่มา : ฐานข้อมูลเวชสถิติ กลุ่มงานเวชระเบียน

แผนภูมทิ ี่ 8 จานวนผปู้ ว่ ยจาหนา่ ยทงั้ หมด 5 อนั ดบั โรคแรก ปงี บประมาณ 2561-2562
114

120
100
80

70

60
40

29
17

20

17

21

11

19

10

17

0

F70-F79

F91,F32-F33

F32-F33,F91
ป ี 2 56 1

ป ี 2 56 2

F29,F80

F23,F90
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ตตารตาารางารทงาที่ ง1ที่ 61ี่ 61จ6าจนาจนวานนวนผวปนู้ผปู้ผว่ ยปู้ว่ จยว่ าจยหาจหนานหา่ ยนา่ ทยา่ ทงยั้ หทงั้ หมงั้ ดมหดม5ด5อ5นั อนัดอบันดโบัดรโบั ครโแครรแคกรแกรปกปงี บปงี ปบงี ปบระปรมะรามะณามณา2ณ52652365-362-352-652465464
รหรหสั รหสั สั
อนั อนัดอบันดบัดบั ปปี ปี ี ปปี ปี ี
636363 646464

โรโครโคร(คD(eD(seDcsercsirpcitrpiotpinoti)no)n)

ปปี 2ปี 52ี 652365363

(หน่
(หน่
(หน่
วยนั
วยนั
วบยนั
บ: บราย)
: ราย)
: ราย)

ปปี 2ปี 52ี 652465464

ปปี 6ปี 36ี 363

ปปี 6ปี 46ี 464

1 1 1 F70
F70
F70F32
F32
F32Intellectual
Intellectual
Intellectual
- - - - - - disabilities
disabilities
disabilities
F79
F79
F79F33
F33
F33
2 2 2 F91
F91
F91F70
F70
F70Conduct
Conduct
Conduct
- - - disorders
disorders
disorders
F79
F79
F79
3 3 3 F90
F90
F90F31
F31
F31Hyperkinetic
Hyperkinetic
Hyperkinetic
disorders
disorders
disorders

Depressive
Depressive
Depressive
episode
episode
episode

484848

38.10
38.10
38.10

848484

45.65
45.65
45.65

Intellectual
Intellectual
Intellectual
disabilities
disabilities
disabilities

292929

23.02
23.02
23.02

494949

26.63
26.63
26.63

Bipolar
Bipolar
Bipolar
affective
affective
affective
disorder
disorder
disorder
Hyperkinetic
Hyperkinetic
Hyperkinetic
disorders
disorders
disorders

181818

14.29
14.29
14.29

121212

6.52
6.52
6.52

121212

9.52
9.52
9.52

111111

5.98
5.98
5.98

999

7.14
7.14
7.14

101010

5.43
5.43
5.43

4 4 4 F10
F10
F10F90
F90
F90Mental
Mental
Mental
and
and
and
--behavioral
behavioral
behavioral
F19
F19
disorders
disorders
due
due
tototo
F19
disorders
due
psychoactive
psychoactive
psychoactive
substance
substance
substance
use
use
use
5 5 5 F32
F32
F32F91
F91
F91Depressive
Depressive
Depressive
Conduct
Conduct
Conduct
--episode
episode
episode
disorders
disorders
disorders
F33
F33
F33
รวรมวรมวม

111611616

จาจนาจนวานวนวน รอ้ รยอ้ รลยอ้ ะลยะละ จาจนาจนวานวนวน รอ้ รยอ้ รลยอ้ ะลยะละ

929.290.207.707

161616 6

909.029.102.121

ที่มทีา่มทีา่ม: าฐานข้
: ฐานข้
: ฐานข้
อมูอลมูอเวชสถิ
ลมูเวชสถิ
ลเวชสถิ
ติ ตกลุ
ิ ตกลุ
ิ ่มกลุ
งานเวชระเบี
่มงานเวชระเบี
่มงานเวชระเบี
ยนยนยน

แผแนผแนภผูมนภทิูมภทิูมี่ 9ทิี่ 9ี่ จ9าจนาจนวานวนผวปนู้ผปู้ผว่ ยปู้ว่ จยว่ าจยหาจหนานหา่ ยนา่ ทยา่ ทงยั้ หทงั้ หมงั้ ดมหดม5ด5อ5นั อนัดอบันดโบัดรโบั ครโแครรแคกรแกรปกปงี บปงี ปบงี ปบระปรมะรามะณามณา2ณ52652365-362-352-652465464
909090
808080
707070
606060
505050
404040
303030
202020
101010
000

848484

484848 494949
292929
101010

F7F07F-07F-07F-97F979

F9F19F191

1818 18

11 11 11

F9F09F090
ปี ป2ี 5ป26ี 52365363 ปี ป2ี 5ป26ี 52465464

12 12 12 12 12 12

F1F01F-01F-01F-91F,9F1,39F1,3F131

999

F3F23F-23F-23F-33F333
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Refer
Refer

Mood
Mood

Dev
Dev

ชาระเงนิ
ชาระเงนิ

รบั ยา
รบั ยา

Edu
Edu

สหวิชาชีพ
สหวิชาชีพ

หลังพบ
หลังพบ
แพทย์
แพทย์

สหวิชาชีพ
สหวิชาชีพ

IPD

IPD

Case เก่า
Case เก่า

Admit จิตเวชขอนแก่น
Admit จิตเวชขอนแก่น

Lab
Lab

พบแพทย์
พบแพทย์

ก่อนพบแพทย์
ก่อนพบแพทย์

ไม่ฉุกเฉิน
ไม่ฉุกเฉิน

Refer
Refer

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จดุ นดั
จดุ นดั

Beh
Beh

Waiting list
Waiting list

เวชระเบียน
เวชระเบียน
Case ใหม่
Case ใหม่

คัดกรอง
คัดกรอง

รายงานประจำ�ปี 2564

Admit
Admit

หลังพบแพทย์
หลังพบแพทย์

พบแพทย์
พบแพทย์

ก่อนพบแพทย์
ก่อนพบแพทย์

ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน

แผนภูมทิ ี่ 10 กระบวนงานบรกิ ารผปู้ ว่ ยนอก (OPD)
แผนภูมทิ ี่ 10 กระบวนงานบรกิ ารผปู้ ว่ ยนอก (OPD)
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แผนภูมทิ ี่ 11 กระบวนงานบรกิ ารผปู้ ว่ ยใน (IPD)
IPD

.

OPD

1.
2.
3.
4.

/
/

5.

6.

/
7.

8.
11.
9.
10.

Refer
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เกณฑก์ ารรบั เขา้ เปน็ ผปู้ ว่ ยใน (Criteria for Admission)
1. อายุน้อยกว่า 18 ปี
2. มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช เช่น ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน (School refusal) การทารุณกรรมเด็ก
(Child abuse) ซึมเศร้ า ใช้สารเสพติ ด (ต้ อ งการเลิก ใช้สารเสพติ ด ) พั ฒนาการล่า ช้ า
(ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น)
3. มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
4. คะแนนแบบประเมินก้าวร้าวรุนแรง (HoNOSCA) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2
5. ไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกาย

ผลการดาเนนิ งาน
ภายใตแ้ ผนยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564
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ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 พัฒนาระบบบรกิ ารสุขภาพจติ เดก็ และวยั รนุ่ ระดบั ตติยภมู ภิ ายใตช้ วี ติ วถิ ใี หม่ ( New Normal)
โครงการและกจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ ดงั นี้
1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Hospital สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ก ารการพั ฒนาฐานข้อ มู ลและระบบบริ ก าร การรั บและส่งต่ อ ผู้ ป่ ว ย
เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการ
7. โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในวัยรุ่น
8. โครงการพัฒนาระบบงานนิติจิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า Day Hospital
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
11. โครงการรณรงค์สื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการติ ดเชื้อในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ นระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 1 เทคโนโลยี โปรแกรม และกระบวนการการให้ บริ การต่ างๆ
ของหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (EMS, New Normal)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการฟื้ นฟู จิ ตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 19
(COVID-19) ปี 2563 - 2564 (C4) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลกั การและเหตผุ ล
สืบเนื่องจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการระบาด
และการแพร่กระจายของของไวรัสอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มของผู้สูงอายุ วัยทางาน วัยรุ่น หรือแม้กระทั่ง
ในเด็กที่ได้รับเชื้อมาจากผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือเพื่อนในวัยเดียวกันจากการสัมผัส และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสั งคมที่ ท างาน ที่ โรงเรี ยน หรื อในครอบครั ว ในขณะเดี ยวกั น หน่ วยงานทางสาธารณสุ ขได้ รณรงค์
ประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อต่ างๆ และให้การบริการต่ างๆ เพื่อช่วยควบคุมการระบาดดังกล่าว ซึ่งในส่วนของ
กรมสุขภาพจิตนั้นได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิกฤตการระบาด
ดั งกล่ าวนั้ น ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบทางด้ านจิ ต ใจต่ อ ประชนชนเป็ น อย่ างมาก ทั้ งด้ านความเครี ย ด
การปฏิ บั ติ ต น การเผชิ ญ หน้ า ในสั ง คมและครอบครั ว เป็ น ต้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ทางกรมสุ ข ภาพจิ ต
จึ งได้ สนั บสนุ น การช่วยเหลื อทางด้ านสุ ขภาพจิ ต ควบคู่ กั บการดู แลสุ ขภาพกายของผู้ ที่ ได้ รั บผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่าที่สัมผัส
ผู้ป่วย ประชาชนในชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นแนวหน้าในการคัดกรอง เฝ้าระวัง และติดตาม
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว
การดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสาคัญ นอกจากจะช่วยบรรเทาความเครียด ความกังวลของครอบครัว
และสมาชิกภายในครอบครั ว ประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อ งให้สามารถเผชิญ หน้า
ปฏิบัติตน และจัดการความเครียดกับวิกฤตการระบาดได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย
ครอบครัว และผู้ ที่ เสี่ยงต่ อ การติ ด เชื้อ ให้ สามารถกลับมาใช้ชีวิต ได้อ ย่างปกติ สุข และพร้ อ มรับ มือ กับ
สถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาได้ อ ย่ างเหมาะสมแล้ ว การมี สุ ขภาพจิต ที่ ดี ยั ง
สามารถช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับสภาวะทางอารมณ์ด้านลบจากการที่ต้องกักตัวหรืออยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่มีผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงได้อีกด้วย
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งในภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้ งนี้
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ส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นได้รับผลกระทบเนื่องจากการที่ต้องโดนจากัดพื้นที่ในการอยู่ อาศัย การงดกิจกรรม
ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนทั่ วไป ถู ก ตั ด สิ ท ธิ ในการเที่ ย วเล่ น ตามวั ย ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเปิดและปิดภาคเรียน ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีเวลาว่างได้อยู่บ้านมากขึ้น
แต่ขาดอิสระ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ
เช่น ใช้โทรศัพท์ หรือติดจอมากเกินไป ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาติดเกมได้ในอนาคต ปัญหาอารมณ์หงุดหงิดง่าย
ก้าวร้ าวรุ นแรง ดื้ อต่ อต้ าน ส่ งผลให้ ผู้ ปกครองเกิดภาวะเครี ยด และอาจใช้ความรุ นแรงในการจั ดการ
พฤติ กรรมเด็ก ในกลุ่มเด็กที่ ป่วยเป็นโรคทางจิ ตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น อาจมีอาการแย่ลง
เนื่องจากข้อจากัดต่ างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นภัยเงียบและเริ่มก่อตัวขึ้นโดยที่ผู้ปกครองอาจไม่ทันสังเกต
กระทั่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมรุนแรงได้
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการเฝ้ าระวั งและป้ องกั น การติ ด เชื้อในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ขึ้น เพื่อส่งเสริม ป้ องกัน การดูแลสุขภาพจิตให้ กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 โดยมุ่งเน้น
การสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคจิ ตเวชเด็กและวัยรุ่น
และผู้ประสบเหตุในพื้นที่ ที่มีการระบาดฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพจิตของบุตรหลาน
และเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนให้สามารถเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาด
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรั สโควิ ด 19 รวมถึ งการให้ ค วามรู้ เรื่ องการปฐมพยาบาลทางใจแก่ คณะกรรมการฟื้ น ฟู จิ ต ใจใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพื่อนาไปเผยแพร่สู่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไป
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ดูแลสุขภาพจิตให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพจิต
3. เพื่อให้คณะกรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และ
บุคลากรที่สนใจมีความรู้ และสามารถปฏิบัติตนต่อสถานการณ์การระบาดฯ ได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเปา้ หมาย
1. คณะกรรมการฟื้ น ฟู จิ ต ใจในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 19 และ
บุคลากร จานวน 40 คน
2. ประชาชนในพื้นที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 7
3. บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2564
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พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 7
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 28,790 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 27,890 บาท
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
ได้ดาเนินการจั ดกสารประชุมคณะกรรมการขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่ อดาเนินการท าแนวทาง
การทาความสะอาด ทาลายเชื้อ และการให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจานวน
13 ท่ าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้ มี การน าแนวทางการดู แลและท าความสะอาด พร้ อมทั้ ง การให้
ความรู้ เรื่ อ ง COVID-19 โดยชี้ แ จงแนวทาง ร่ วมกั บ การจั ด Work shop แก่ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งขึ้ น
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นจานวน 19 ท่าน และจัดประชุมสรุปผลการดาเนินการ ในวันที่ 20 สิงหาคม
2564 ณ ห้องประชุม หอผู้ป่วยใน อาคารราชพฤกษ์
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการด าเนิ นโครงการพบว่ามี บุคลากรเข้าร่ วมอบรมทั้ งหมดจานวน 46 คน ในกิจกรรมที่ 1
จานวน 13 คน กิจกรรมที่ 2 มีผู้เข้าร่วมทั้ งหมด 19 คน และกิจกรรมที่ 3 จานวน 14 คน ในส่วนของ
กิจกรรมที่ 2 มีการทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ารับ
การอบรม ซึ่งพบว่าผู้ท าแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) จานวน 18 คน จากผู้ เข้าอบรม
ทั้งหมด 18 คน ในกิจกรรมที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 78.6 ได้ผลคะแนนมีค่าสูงสุดที่ 9 คะแนน และต่าสุดที่ 2
คะแนน และค่ าเฉลี่ยกลางอยู่ที่ 6.47 คะแนน และผู้ทาแบบประเมินหลังเข้ารั บการอบรม (Post-test)
จานวน 18 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 18 คน โดยผลประเมินความรู้หลังการเข้ารับการอบรม มีค่าคะแนน
สูงสุดอยู่ที่ 10 คะแนน และค่าคะแนนต่าสุดอยู่ที่ 7 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.94 คะแนน และจาก
การประเมินความพึงพอใจ พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมถึง
ร้ อยละ 98.27 จากการจั ดโครงการพบว่ายั งมี บุ ค ลากรบางส่ วนไม่ สามารถเข้ าร่ วมอบรมได้ เนื่ องจาก
ติ ด หน้ างานบริ การและต้ องออกนอกพื้ นที่ รวมถึ งการการประชาสั มพั น ธ์ ของสื่ อให้ ค วามรู้ ที่ บุ คลากร
ไม่ทราบถึงการเข้าถึงสื่อให้ความรู้ ที่ ทางคณะกรรมการได้จัดท าขึ้น จึงเป็ นโอกาสให้ทางคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นางสุดารัตน์
ยอดประทุม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ประธาน
3. นางสายฝน
โรจน์พานิช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รองประธาน
4. นางสาววรรณิสา โกมลไพศาล
นายแพทย์ชานาญการ
คณะทางาน
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวนภาพร
นางสาวรพีพรรณ
นางพิฐชญาณ์
นางชฎาพร
นางสาวเกวรินทร์
นางสาวมาลิณี
นางสาววันวิสาข์

คาแพงเมือง
ชาทองยศ
สืบสุนทร
บุญจันทร์
มืดแคน
ศรีวงค์จันทร์
ปักษีเลิศ
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เภสัชกรปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
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เอกสารประกอบการอบรม
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อใน สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ข้อสอบก่อนเข้ารับการอบรม
(Pre-test)

ข้อสอบหลังเข้ารับการอบรม
(Post-test)
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การการเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ต เด็ กและวั ยรุ่ น ระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 เทคโนโลยี โปรแกรม และกระบวนการการให้บริการต่างๆ ของ
หน่วยงานได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาตะวันออกเฉียงเหนือ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ เจ้าหน้าที่ รพ.สต ตาบลพระลับ ผู้นาชุมชนและประชาชนตาบลพระลับ
หลกั การและเหตผุ ล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยาบาลขนาด 12 เตียง ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการ ตรวจวินิจฉัย บาบัด รักษา และฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการและบริการ
เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตามอานาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต มกราคม 2546 จากกฎกระทรวงแบ่งราชการของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2546 โดยเปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันหยุดราชการ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ให้บริการเฉพาะจิตเวชเด็กและวัยรุ่นฉุกเฉิน เวลา 16.30 น. - 20.30 น. จากผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา จากปีงบประมาณ 2561 - 2563 พบว่า มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก จานวน 7,076, 7,271 และ
7,636 ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นต้องมา
รับบริการตามวันเวลาที่โรงพยาบาลกาหนด ส่งผลให้สถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอ หน่วยบริการเกิด
ความแออัด ให้บริการเกิดความแออัด ให้บริการไม่ทันเวลา คิวยาว รอนาน ผู้ป่วยเกิดความไม่พึงพอใจ
เนื่องจากโรงพยาบาลภาครัฐมีผู้รับบริการเพิ่มสูงขึ้น การรอคอยคิวในการตรวจพิเศษต่างๆ ในเวลา
ราชการมี ระยะเวลานาน กระทรวงสาธารณสุขจึงมี นโยบายในโรงพยาบาลที่ มีศั กยภาพและความพร้ อม
เปิดคลินิกพิ เศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จัดบริการเพื่ อเพิ่ มทางเลือกการเข้าถึงบริ การหลังเลิกงาน
ทุ กสิทธิ์ ประชาชนไม่ ต้ องลางานไปพบแพทย์ ลดความแออั ด ลดระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉพาะทาง
โดยจ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนต่างตามสิทธิ ดั้งนั้นการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ นอกจากจะช่วย
ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ วขึ้ น ยั งเป็ น การใช้ ท รั พ ยากรต่ างๆ ในโรงพยาบาลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการภาครัฐได้อีกด้วย
นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ปี งบประมาณ 2562 ให้ ห น่ วยบริ ก ารในกระทรวงสาธารณสุ ข
มีการจัดบริการคลินิ กพิเศษนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เป็นทางเลือกใหม่ให้กับ
ผู้รับบริการ คื อ คิดนอกกรอบ ทาให้ไว พึ่งตั วเองได้ และปิดทองหลังพระ เป็นการลดระยะเวลารอคอย
ให้กับผู้รับบริการ การลดความแออัดของหน่วยบริการ SMC คือการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่สมัครใจ
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เข้ารั บบริ การนอกเวลาราชการให้ บริ การโดยแพทย์ นอกจากนี้ ยั งเป็ น การสร้ างแรงจู งใจ สร้ างพลั งใจ
ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ธ ารงบุ คลากรให้ ค งอยู่ ในระบบสาธารณสุ ขต่ อ ไป เป็ น การสร้ างขวั ญ ก าลั งใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย บ าบั ด รั ก ษา และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเฉพาะทางด้ านสุ ขภาพจิ ต และจิ ต เวช มี ก ารน า
Smart Hospital และ ระบบ Q4U มาใช้ เพื่ อ ลดความแออั ด และเวลาในการรอคอยของผู้ รั บ บริ ก าร
การจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเป็นทางเลือกหนึ่งของหน่วยบริการที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดบริการคลินิก
พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รวมถึงขั้นตอนการขออนุมัติจัดบริการอีกด้วย ดังนั้น เพื่ อให้ บุคลากร
ที่ เกี่ ยวข้องในสถาบั นสุขภาพจิ ต เด็ กและวัยรุ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี ความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้ อง
เกี่ยวกับการจัดบริการ SMC และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม
กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนัก
ในปั ญ หาดั งกล่ าว จึ งจั ด โครงการการประชุ มปฏิ บั ติ ก ารการเตรี ยมความพร้ อ มการจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก
พิ เศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) สถาบั นสุ ขภาพจิ ต เด็ กและวัยรุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ
2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการคลินิ กพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ
3. เพื่อให้บุคลาการที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลราชการ
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนนิ การ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
ห้องประชุม แก้วจาปา ชั้น 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 20,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 20,000 บาท
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ผลการดาเนนิ งาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

1

เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการตั้ งแต่ วัน ที่
16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

100

100

1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง หน่วย
นอกเวลาราชการ SMC
ให้บริการ
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ
2.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อการดาเนิน
โครงการ

นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม เป็นผู้บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิก
เฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงสาเหตุความสาคัญ ประโยชน์ที่ได้ และข้อเสีย
ของการจัด บริก ารคลินิก เฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็น เวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น มีการแบ่งกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ เข้าร่วมประชุม หลังจากสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน 40 คน
มีความพึงพอใจในการประชุมครั้งนี้ คิดเป็น ร้อยละ 100 และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 100 และทางสถาบันฯ ได้เปิดให้บริการ
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นางสุดารัตน์
ยอดประทุม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
3. นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
คณะทางาน
4. นางภัทราวดี
ดอนนอก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นางปาณิสรา
เรือง
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ คณะทางาน
6. นางสาวรพีพรรณ ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
7. นางวัชราภรณ์
วิทยานุกูลลักษณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
คณะทางาน
8. นางธัญญลักษณ์ สุดโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทางาน
9. นายวชิระ
ตั้งเสรี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะทางาน
10. นางสาวทิพย์สุดา เกตเกษา
นักวิชาการสถิติ
คณะทางาน
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11.
12.
13.
14.

นางสาวณัฐนันท์
นางสาวสงกรานต์
นางสาวปุณยนุช
นางปฏิญญา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิภูษิตสมบูรณ์
แก้วศิริ
ฝางขันธ์
อัดโดดดร

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Hospital
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ต เด็ กและวั ยรุ่ น ระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการให้บริการ
ยุคใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง (Smart Hospital)
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หลกั การและเหตผุ ล
ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ภายใต้ วิสั ยทั ศน์ “การพั ฒนาประเทศอย่ างมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน ” งานด้ านสาธารณสุ ข
เป็นหนึ่งในองค์ ประกอบแนวคิดเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่มีนโยบายในการพัฒ นาอุตสาหกรรม
บริ ก ารด้ านการแพทย์ แ ละนวั ต กรรม และเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ในการน าเทคโนโลยี เข้ ามาช่ วย
ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อก้าวสู่ Smart Health Care System หรือ Smart Hospital
สถาบั น สุ ขภาพจิ ต เด็ กและวัยรุ่ น ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นหน่ วยบริ การสุ ขภาพหนึ่ งของ
กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งมี แ นวคิ ด ในการน านโยบายด้ าน Digital Transformation
เพื่ อปรั บโฉมสถาบั นให้ เป็ น Smart Hospital มี การใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเข้ามาช่วยในการบริ หารจั ดการ
องค์ ก รการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ วย และการส่ งเสริ ม หรื อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ บุ ค ลากรของสถาบั น เป็ น
Smart Citizen หรือ Smart Personnel ด้วยแนวนโยบายที่กล่าวมากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Hospital สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย
2. เพื่อให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาระบบบริการ การบริหาร
จัดการภายใต้การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้มารับบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. บุคลากรผู้ให้บริการด่านหน้าของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 100,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 93,750 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
หนว่ ยนบั ผลการดาเนนิ งาน
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย/ ผู้รับบริการสถาบัน
ร้อยละ
80
1.2 มีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารจัดการ
ระดับ
1
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 มีระบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา

ระบบ

2

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังจากการดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
2. รูปแบบการนาเสนอควรกระชับและได้ใจความ
3. เอกสารการนาเสนอเข้าใจได้ยาก ควรปรับรูปแบบจากเชิงเทคนิคเป็นการบรรยาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
3. นายเฉลิมชัย
อิฐรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทางาน
4. นางสาววราฉัตร
มณีวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทางาน
5. นายวชิระ
ตั้งเสรี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เลขานุการ
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทากระบวนการทางานระบบนัดออนไลน์
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทากระบวนการทางาน New Normal Service

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ lean เอกสาร OPD/IPD

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา Data Center
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กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาโปรแกรมบริหารงบประมาณออนไลน์

โปรแกรมบริหารงบประมาณ

โปรแกรม Data Center
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ระบบคิวออนไลน์

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ต เด็ กและวั ยรุ่ น ระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชวี ิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการควบคุมเครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (CM)
หลักการและเหตุผล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ ได้จัดทามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพื่อประกาศให้หน่วยงานของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใช้ในการส่งเสริ มพั ฒนาคุ ณภาพบริการ ซึ่ งได้บูรณาการมาตรฐานและสร้ างความร่วมมือกับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) ควบคู่กับการพัฒนากลไกการกากับคุณภาพ
ตามมาตรฐานระบบบริ การสุขภาพอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ บริโภคในระบบบริการสุขภาพ
ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งผู้รับบริการ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถจัดการตนเองและ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ ป่วย นับเป็นประเด็นสาคัญที่เป็นปัญหาและมีผลกระทบ
ต่ อ วงการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ขทั่ วโลก รวมทั้ งมี ผ ลกระทบทางด้ านร่ างกาย จิ ต ใจ สั งคมต่ อ ผู้ ให้
และผู้รับบริการเกิดปัญหาการฟ้องร้องและสูญเสียทางเศรษฐกิจได้
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัย
ต่ อการรั บบริ การของประชาชน จึ งได้ ด าเนิ นการตามมาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพ โดยมี กิ จกรรมที่
ดาเนินการ ได้แก่การบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภั ย
ในโรงพยาบาล โดยส านั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพเขต 7 เข้ าด าเนิ น การตรวจสอบ และน าผล
การตรวจสอบไปวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัยและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิต
การใช้งานและการซ่ อมบ ารุ งให้ กั บบุ ค ลากรผู้ เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้ งมี การพั ฒ นาการใช้โปรแกรมส่ งซ่ อม
Stock เครื่องมือแพทย์ในสถาบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความเที่ยงตรง ปลอดภัยตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
4. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้งานและบารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. เพื่อให้เกิดระบบการใช้โปรแกรมส่งซ่อม Stock เครื่องมือแพทย์ในสถาบัน
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กลุ่มเป้าหมาย
1. เครื่องมือแพทย์ได้รับการสอบเทียบและบารุงรักษาตามมาตรฐาน
2. บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สามารถใช้งานโปรแกรมส่งซ่อม Stock เครื่องมือแพทย์ได้ทุกคน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณลานงานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง บป ร ะ ม า ณ
เงินงบประมาณ จานวน 50,000 บาท ใช้จา่ ยไปทั้งสิน้ 25,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Result)
หนว่ ยนบั
คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 เครื่องมือแพทย์ได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน
ร้อยละ
100
100
1.2 บุคลากรมีความรู้ในการบารุงรักษาเครื่องมือ
ร้อยละ
80
90
ทางการแพทย์
ร้อยละ
100
100
1.3 บุคลากรมีความรู้ในการใช้เครื่องมือแพทย์
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการ

ร้อยละ

80

90

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งด้ วยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ Covid-19 จึงท าให้ ไม่ส ามารถด าเนิ น
กิ จกรรมทั้ งหมดได้ ให้ เป็ นไปตามแผนและงบประมาณที่ ได้ รั บ ทั้ งนี้ ยั งสามารถด าเนิ นการสอบเที ยบ
มาตรฐานได้ตามแผนที่กาหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
2. นางสาวเกวรินทร์
มืดแคน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวชรันดา
ขันวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
4. นายสมเพ็ชร
กลางเภา
นายช่างเทคนิค
คณะทางาน
5. นายณัฐวุฒิ
ลาวกลาง
นายช่างเทคนิค
คณะทางาน
6. นางสาวกานต์พิชชา แสงดารากุล นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทางาน
7. นางสาวสิริลักษณ์
จรรยา
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวรัชนก
สิงห์เงา
พยาบาลวิชาชีพ
เลขานุการ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ การการพั ฒนาฐานข้อมู ลและระบบบริ การการรั บและ
ส่งต่อผู้ป่วย เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ต เด็ กและวั ยรุ่ น ระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชวี ิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ คณะอนุกรรมการบริหารการส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
หลกั การและเหตผุ ล
การรั บ - ส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยระหว่ า งโรงพยาบาล (Refer) หมายถึ ง การเคลื่ อ นย้ ายผู้ ป่ วยจาก
สถานพยาบาลหนึ่ ง เพื่ อ ไปรั บ การตรวจรั ก ษาต่ อ ที่ ส ถานพยาบาลอื่ น โดยโรงพยาบาลเป็ น ผู้ น าส่ ง
โดยมี องค์ ป ระกอบหลายด้ านที่ ท าให้ เกิ ดการด าเนิ น งานที่ ป ระสานกั น เป็ น ที ม จึ งต้ องมี ข้ อก าหนดใน
การด าเนิ นงานอย่ างเป็ นระบบ เรี ยกว่าระบบส่ งต่ อ (Referal System) หมายถึงการส่ งต่ อผู้ ป่ วยหรื อ
ผู้รับบริการเพื่ อขอรั บบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสถานบริการ สาธารณสุขตั้ งแต่ก่อน
ส่งต่ อ ขณะส่งต่ อ และรับการส่งต่ อ ระบบส่งต่ อสามารถช่วยให้ สถานบริการที่ มีขีดจากัดด้านศั กยภาพ
ขอความร่วมมือจากสถานบริการที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่า หรือมีบุคลากรเฉพาะที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
แนะนาไปจนถึงช่วยรับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเหมาะกับ
โรคของผู้ป่วยในราคาที่ เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องจากงานส่งต่อและ
เครื อข่ายสถานบริ การสาธารณสุ ข เป็ น 1 ใน 3 ของนโยบายหลักของประเทศ เพื่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง
การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการตามมาตรฐานการพยาบาลหมวด 4 ที่เน้น “การเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ให้ได้รับการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการรับไว้หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษา ณ สถานบริการอื่น
100%” เน้นการให้บริการตามลาดับที่มีความเชื่อมโยงการให้บริการสุขภาพ แต่ละระดับเข้าด้วยกันสองทาง
ทั้งแนวไปและกลับ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ แต่ปัจจุบัน ยังพบปัญหา ด้านการสื่อสารของการส่งต่อข้อมูลระหว่าง
สถานบริ ก ารจากระบบและการรายงานของสถานบริ ก ารที่ แ ตกต่ างกั น ท าให้ ขาดความต่ อ เนื่ อ งใน
การรั กษาและขาดการเข้ าถึ งบริ ก ารตามความจ าเป็ น จึ งถื อได้ ว่ าการเชื่อ มโยงข้ อมู ล การส่ งต่ อผู้ ป่ วย
ระหว่างสถานบริการนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อนุกรรมการบริหารการส่งต่ อผู้ป่วย (Refer) สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการรับ
และส่งต่ อผู้ ป่ วยระหว่ างสถานบริ การ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารมาใช้ในการส่ งต่ อ
ข้อมูล การดูแลรักษาผู้ป่วย และการพัฒนาระบบบริการการรับและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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แก่ผู้รับบริการ จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริการการรับและ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่องขึ้น
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรับและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการ การรับและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนือ่ ง
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดาเนนิ การ
วันที่ 3 กันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุงจานวน 14,600 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 14,600 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลัก (ผลลัพธ์/ Outcomes)
1.1 เกิ ด Flow การรั บ และส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วย
เชื่อมโยง 5 หน่วยบริการหลัก ได้แก่ กลุ่มการแพทย์
ผู้ ป่ ว ยนอก ผู้ ป่ วยใน จิ ต เวชชุ ม ชน และงาน
เครือข่ายบริการ
1.2 เกิ ด รู ป แบบฐานข้ อ มู ล การรายงาน
ข้อมูลการรับและส่งต่อผู้ป่วย (platform)
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการในระดับมากและมากที่สุด

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

Flow

1

9

Platform

1

1

ร้อยละ

80

96.40

พั ฒ นาการงาน Refer สถาบัน สุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ เริ่ มแรก
งาน Refer อยู่ภายใต้ PCT มีหน้างานบริการอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอก รูปแบบการดาเนินงานเป็นไปตาม
บริบท ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ฐานข้อมูล Refer อยู่ที่งานเวชระเบียน ใช้โปรแกรม excel และ
การจัดเก็บเอกสาร ในปี 2561 PCT ได้มีการแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ Refer ขึ้น เริ่มมีการรายงาน
ข้อมูล Refer in-out-back ปี 2562 ศึกษาดูงาน Refer ที่ รพจ.ขก. เกิด Flow การดูแลผู้ป่วย มีการกาหนด

61

62
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ตัวชี้วัดเพื่อควบคุมคุณภาพ ปี 2563 นาโปรแกรม I-Refer เข้ามาใช้ เชิญวิทยากรจาก รพ.ขก. แนะนา
การใช้โปรแกรมแก่บุคลากร และในปี 2564 สืบเนื่องจากแนวทางการดูผู้ป่วย refer เกณฑ์การรับและ
ส่งต่อผู้ป่วย ยังไม่ตรงกัน อาจเกิดปัญหาความเสี่ยงแก่ผู้รับบริการได้ ซึ่งเดิมคณะอนุกรรมการบ Refer
ใช้เกณฑ์ เดี ย วกั น กั บ เกณฑ์ ก ารรั บ และส่งต่ อ ของ AHB มาใช้ ในการวัด ผลตั วชี้วัด พบว่าเป็ น เกณฑ์ ที่
แบ่งตามกลุ่มวัย 3 กลุ่มวัย และแบ่งตามระดับสถานพยาบาล ค่อนข้างละเอีย ด ซึ่งมีความยุ่งยากใน
การคัดเข้า-คัดออกในการวัดผลตัวชี้วัด ปัจจุบันปรับเกณฑ์ใหม่ โดยยึดค่า CGI เป็นหลัก และเกณฑ์การรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินใช้เกณฑ์ OPD โดยใช้ค่าคะแนน HoNOSCA และเกณฑ์การจาแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น ปัญ หาที่ พ บคื อ ขาด Flow การรับผู้ ป่วยฉุก เฉิน ที่เชื่อ มโยงระหว่างหน่วยงานภายใน และ
ขาดการส่งต่อ ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติการรับผู้ป่วยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทาให้เกิดความเสี่ยงแก่
ผู้รับบริการได้ ทางคณะอนุกรรมการบริการการรับและส่งต่อผู้ป่ วย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และระบบบริ ก ารการรั บ และส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งขึ้ น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายในองค์หลักที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการรับและส่งต่อผู้ป่วย ได้แก่ กลุ่มงาน
การแพทย์ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน จิตเวชชุมชน งานเครือข่ายบริการ และงานเวชระเบียน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปัญหาอุปสรรคทีเ่ กี่ยวกับการรับและส่งต่อผู้ป่วยของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1. จากงานผู้ป่วยนอก
➢ ประเด็นระยะเวลารอคอยแพทย์โดยฉพาะเคสฉุกเฉิน ส่งพบแพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ต้องเข้าพบแพทย์ ภายใน 15 นาที แต่กลายเป็น 1 ชั่วโมง เนื่องจากใช้เวลา
เปิดแฟ้มประวัติ 10 นาที ซักประวัติ 30 นาทีเนื่องจากการไม่ได้รับประสานข้อมูลผู้ป่วย
หรื อ แจ้ งข้ อ มูล ไม่ ครบถ้วน จากสถานพยาบาลภายนอก หรื อ เป็ น การประสานผ่ าน
บุคลากรภายใน แต่ถ้าทาง opd ได้รับการแจ้งมาก่อน จะได้มีการเตรียมทีมในการรับคนไข้
➢ ระบบการรายงานแพทย์
➢ ระบบจองเตียง
2. จากงานเครือข่ายบริการ (AHB)
➢ ชวนให้ ร ะบุ ห น้ า แฟ้ ม คะแนน CGI ว่ า เข้ า เกณฑ์ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น และอยากติ ด ตาม
การรักษาในเคสยุ่งยากซับซ้อน ตามคะแนน CGI
➢ และการ feed back จากพื้ น ที่ ว่ า เมื่ อ ไรจะได้ รั บ admit ผู้ ป่ ว ยเพศชาย, ถ้ า มาถึ ง
สถาบันฯ เลยเวลา 14.00 น. เพราะอะไรถึงไม่รับรักษา และในบางเครือข่ายก็ไม่เข้าใจ
ระบบบริการของสถาบันฯ
➢ มีการส่งใบ refer ทางไลน์
➢ ไม่มีข้อมูลการรับ consult จากพื้นที่ ไม่ทราบเกณฑ์ในการรับ refer ของสถาบันฯ
➢ โรงพยาบาลระดับ F และโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ไม่ส่งผู้ป่วยไปตามเกณฑ์ AHB
➢ ไม่มกี ารวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาเสนอพื้นที่
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3. กลุ่มงานการแพทย์
➢ ประเด็นเคสจากพื้นที่เข้าเกณฑ์ Admit ที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ส่งไปเพื่อ admit
แต่ ก ลั บ ถู ก ปฏิ เสธ ให้ ม ารั บ บริ ก ารที่ ส ถาบั น ฯ เนื่ อ งผู้ ป่ ว ยอายุ ไม่ ถึ ง 18 ปี ท าให้
ผู้รับบริการต้องเดินทาง 2 ต่อ เสี่ยงต่อการร้องเรียนและไม่พึงพอใจ
4. งานผู้ป่วยใน
➢ ประเด็นการส่งต่อ ได้ทาตาม flow ในการปฏิบัติที่มีอยู่เดิม ส่วนการรับผู้ป่วยมักพบใน
กรณี ญ าติ ผู้ ป่วยที่ เคย admit โทรเข้ามาว่าผู้ ป่วยอาการแย่ลงอยากพามาที่สถาบั น ฯ
ทางตึกจะแนะนาให้ผู้ปกครองโทรติดต่อไปที่แผนกผู้ป่วยนอก หรือถ้าทางผู้ป่วยในรับ
นั ด เองจะมี ก ารแจ้ งรายละเอี ย ดเข้าไปในไลน์ PCT เพื่ อ แจ้ งหั ว หน้ า งานผู้ ป่ ว ยนอก
รับทราบ
5. จิตเวชชุมชน
➢ ในการรับและส่งต่อผู้ป่วย จะมีบ้างที่ผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลที่ติดตามอยู่แล้วประสาน
ผ่านงานจิต เวชชุมชนเข้ามา จะแนะนาให้ผู้ปกครองหรือสถานพยาบาลติดต่ อไปที่งาน
ผู้ป่วยนอก
6. งานเวชระเบียน
➢ ขาดรูปแบบการกรองข้อมูลที่เป็นแบบแผนชัดเจน ทาให้ต้องใช้เวลาในการรายงานข้อมูล
โดยปกติแล้วการดึงข้อมูล Refer in ในแต่ละ มีดังนี้
1. ลงข้อมูลผู้ป่วยในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
2. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลค่า CGI ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
3. กรองข้อมูลผู้ป่วย refer จากฐานบริการข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการ
4. ดึงค่า CGI จากฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาลงในฐานข้อมูล refer
5. กรองข้อมูลค่า CGI ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. คณะอนุกรรมการ Refer
➢ การรายงานข้อมูล refer out และ refer back จากโปรแกรม I-Refer และจากการจัดเก็บ
สาเนาเอกสาร มีขั้นตอนการรายงานข้อมูล มีดังนี้

63

64

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โปรแกรม I-Refer รายงานการรับและส่ง Refer ซึ่งจะรายงานเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

การรายงานหลักที่นามาวิเคราะห์ข้อมูลจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. รายงานการรับผู้ป่วย จาแนกตามรหัสโรคที่ส่งรักษา
2. รายงานการรับผู้ป่วย จาแนกตามสถานพยาบาลที่รับรักษา
3. รายงานการรับผู้ป่วย จาแนกตามสาเหตุที่ส่งรักษา
ปัญหาที่พบ
1. โปรแกรม I-Refer สามารถรายงานข้อมูลรับและส่งต่อ เฉพาะในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
2. โปรแกรม I-Refer ไม่สามารถแยกประเภทของการส่งต่อได้
3. การรายงานข้อมูลที่จาเพาะ ยังจาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการสรุปข้อมูล
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากแต่ละสหวิชาชีพได้แสดงความคิดเห็นและแสดงเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค จึงเกิดข้อเสนอแนะ
และข้อตกลง ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ระบุห น้าแฟ้ มคะแนน CGI ว่าเข้าเกณฑ์ ยุ่งยากซับซ้อ น และอยากติ ด ตามผลการรั ก ษาในเคส
ยุ่งยากซับซ้อน ตามคะแนน CGI
2. เสนอให้แต่ละกลุ่มงาน แจ้ง Item ข้อมูลที่ต้องการมาที่เวชระเบียน เพื่อทาการออกแบบใหม่ หรือ
ปรั บฐานข้ อมู ลตามแต่ ละหน่ วยงานต้ องการ และจะปรั บ 1 ครั้ งต่ อปี งบประมาณ เพื่ อป้ องกั น
การขอข้อมูลซ้าซ้อนและต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการกรองข้อมูล
3. เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการให้นามาวิเคราะห์/ สังเคราะห์ต่อไป
4. ควรมีระบบบริการเคสฉุกเฉินที่เข้ารับบริการหลัง 14.00 น. ทั้งผู้ป่วยในและผู้ปว่ ยนอก
5. กรณี admit โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ต้องมี order admit จากแพทย์ที่สถาบันฯ
5.1 กรณีพื้นที่สงสัย หรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะAdmitหรือไม่ ให้ส่งมาที่มถาบันฯ ก่อน
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5.2 กรณี admit แน่นอน ให้พื้ นที่ประสานมาที่สถาบันฯ ก่อน เพื่ อนัดแนะรับใบ order
admit ของสถาบั นฯ ที่ จะน าไปให้ ที่ รพจ.ขก. และมอบ opd หาแนวทางต่ อไปในการน าส่ งใบ
order admit
6. กรณีมีพื้นที่โทรประสานเข้ามาเพื่อส่งต่อเคสให้บันทึกข้อมูลตาม item ในใบจองเตียง และเสนอ
ให้เพิ่มผลการตรวจ covid-19 ด้วย
7. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 เสนอให้จุดคัดกรองผู้ป่วย ขอให้เพิ่มการวัดค่า O2
กับผู้ป่วยทุกรายและทุกครั้งที่มารับบริการ
ข้อตกลง
1. Case consult จากพื้ น ที่ ไม่ ว่ าผ่ านมาทาง AHB ชุ มชน MCATT ให้ ส่ งต่ อ เคสมาที่ ศู น ย์ Refer
(OPD) อย่าให้พื้นที่นาผู้ป่วยจนกว่าจะได้การประสานจากศูนย์ Refer (OPD) โดยตรง ซึ่ง OPD มี Flow
ในการรับประสานเพื่อพิจารณาตามความเร่งด่วนต่อไป แต่จะมีกรณีเพิ่ มเติมคือ การรับ consult นอก
เวลาราชการ ทาง OPD รับไปเพื่อจัดตารางเวรพยาบาลให้คาปรึกษา/ ให้ข้อมูลบริการ นอกเวลาราชการ
โดยวางแผนไว้ว่าจะขอเปิดเบอร์โทรศัพท์เฉพาะศูนย์ Refer
2. กรณี admit รพจ.ขก. สถาบันฯ ต้อง order admit ให้ มอบ OPD วางระบบการส่งใบ order
admit ไปที่ รพจ.ขก.
3. กรณี ไม่สามารถให้ สิทธิ์ฉุกเฉิ น การเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลในใบ refer งานเวชระเบียนจะประสาน
กลับโรงพยาบาลต้ นสังกั ดเพื่ อขอเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลให้ แต่ ถ้าเป็นเคสที่ ถูกปฏิ เสธจาก รพจ.ขก. แล้ว
ในใบ refer เขียนเป็นชื่อ รพจ.ขก. อยู่ ให้เจ้าหน้าที่คัดกรอง OPD แจ้งเวชระเบียนเพื่อประสานเปลี่ยนชื่อ
4. การใช้สิทธิ์ฉุกเฉิน ใช้ได้ทั้ง OPD และ IPD เราสามารถลือกเงื่อนไขได้/ ให้แพทย์เขียนบนคาว่า
UC ตจว. ระบุว่าฉุกเฉินไว้
5. ใบจองเตียงเพิ่มผลการตรวจ covid-19 และมีเงื่อนไขในการตรวจคือให้ตรวจในวันที่จะมารับ
การรักษา ยกตัวอย่าง ถ้าจะส่งเคสมาวันจันทร์ ก็ต้อง swab ในวันจันทร์เดียวกันนั้น
6. ระบบนัดคนไข้ หลังจากที่ d/c จาก รพจ.ขก. แล้ว สามารถ walk in เข้ามารับบริการได้เลย
ตามวันเวลาที่แพทย์นัด ถึงแม้จะมาได้แจ้งมาที่ระบบนัดก็ตาม OPD จัดคิวให้บริการตามปกติ
7. ผู้ ป่วยที่ d/c จาก รพจ.ขก. ให้ ส่งท า Med reconcile ทุ กเคส เพื่ อให้ เภสัชกร โทรประสานขอข้อมู ล
ยา home med กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้นายามาด้วย
8. ระบบติดตามต่อเนื่องหลัง d/c จาก รพจ.ขก.
8.1 เคสของ IPD ที่ ส่ง admit รพจ.ขก. พยาบาลหั วหน้ าเวรจะโทรติ ดตามอาการทุก
วัน ที่ 1 3 7 และทุก 7 วัน จนกว่าจะ d/c และจะต้ องส่งต่อข้อมูลให้จิต เวชชุมชน
เพื่อการติดตามต่อเนื่อง
8.2 เคสของ OPD ที่ ส่ง admit รพจ.ขก. มอบ OPD วางระบบการติดตามคนไข้ จาก d/c
และจะต้องส่งต่อข้อมูลให้จิตเวชชุมชนเพื่อการติดตามต่อเนื่อง
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เรื่องระบบฐานข้อมูล Refer
ข้อมูลที่เรามีอยูแ่ ล้ว ซึ่งได้จาก 43 แฟ้ม JHOS Program Excel Program I-refer และการสาเนาเอกสาร คือ
1. ค่า CGI
2. Diagnosis
3. สถานพยาบาล
4. เพศ
5. อายุ
6. จังหวัดทั้งในและนอกเขตสุขภาพ
7. สิทธิการรักษา
และจากการร่วมแลกเปลี่ยนปัญ หาอุป สรรคและแนวทางต่างๆ จึงได้มีการจัดทา Flow ใหม่
และปรับ เกณฑ์/ Flow เดิม up date ให้เป็นปัจจุบันทั้งหมด 9 flow ดังนี้
1. Flow การส่งต่อฝ่ายกาย (IPD)
2. Flow การส่งต่อฝ่ายจิต (IPD)
3. Flow การส่งต่อฝ่ายกาย (OPD)
4. Flow การส่งต่อฝ่ายจิต (OPD)
5. Flow รับประสาน Refer in สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. Flow รายงานแพทย์
7. เกณฑ์รับผู้ป่วยในประเภทไป - กลับ (Day hospital)
8. การส่ งต่ อ ผู้ ป่ วยจิ ต เวชเด็ ก และวัย รุ่ น 3 กลุ่ ม วัย : AHB (เฉพาะเกณฑ์ ก ารรั บ ผู้ ป่ วย
ระดับ รพ.กรมสุขภาพจิต/สถาบันฯ ของกลุ่มวัยรุ่น)
9. ปรับ item ใบจองเตียง/ ใบรับประสาน Referเกณฑ์
และได้มีการทบทวนเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรับรู้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้
1. สรุปเกณฑ์การรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (OPD CASE)
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมกับ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (IPD CASE)
3. เกณฑ์การจาแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : กรณีผู้ป่วยนอก
4. แบบประเมิน HoNOSCA
5. เกณฑ์การรับรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : AHB
6. ตัวชีว้ ัด Refer
ความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริการ การรับและ
ส่ งต่ อผู้ ป่ วย เพื่ อการรั ก ษาต่ อเนื่ อง พบว่า ความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ การ
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การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริการ การรับและส่งต่อผู้ป่วย เพื่ อการรักษาต่ อเนื่อง ส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ เรียงลาดับตามประเด็นการประเมิน ดังนี้ 1) เนื้อหาความรู้
ที่ได้รับเหมาะสมทั นยุคสมัย เข้าใจง่าย นาไปใช้ประโยชน์ได้และสอดคล้องกั บวัตถุ ประสงค์ของโครงการ
2) สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น มี QR Code) ดึงดูดความสนใจ ง่าย ต่อการน าไปใช้
เหมาะสมและเพียงพอต่อจานวนผู้รับความรู้ 3) รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เหมาะสมกับเนื้อหาเหมาะสม
กั บ ผู้ รั บ ความรู้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ ารั บความรู้ มี ส่ วนร่ วม 4) วิ ท ยากร สอนตรงกั บ เนื้ อ หาเข้ าใจง่ าย
5) ระยะเวลาที่ ใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ มี ค วามเหมาะสม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100, 89.58, 97.22, 100
และ 91.66 ตามลาดับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวภรณี
เอื้อจรัสพันธุ์ นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
2. นางสาวศศิวิมล วัลย์เครือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวทิพย์สุดา เกตเกษา
นักวิชาการสถิติ
คณะทางาน
4. นางสายฝน
โรจน์พานิช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นายเฉลิมชัย
อิฐรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทางาน
6. นายสันติ
สดชื่น
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คณะทางาน
7. นายสหรัฐ
จันทร์ภิรมย์ เจ้าพนักงานสถิติ
คณะทางาน
8. นางสาวเพชรพัชรา วิชยั
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เลขานุการ
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

67

68

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุขภาพจิ ต เด็ ก และวัย รุ่ น ระดับ ตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 3 บุ คลากรได้ รั บการพั ฒ นาศั กยภาพให้ มี ความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ อนุกรรมการกลุ่มปฐมวัย
หลกั การและเหตผุ ล
การพั ฒนาเด็กปฐมวั ยถื อเป็ นรากฐานส าคัญ ในการพั ฒนาประเทศ และเป็นปั จจัยสาคัญ ที่ จะ
นาไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของเด็กในปัจจุบัน
โดยมีแนวคิดหลักมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของทฤษฎีที่สาคัญในหลายทฤษฎี กล่าวคือพัฒนาการและ
ประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิตจะมีผลต่อการกาหนดโครงสร้างการพัฒนาทางสมองของเด็ก โดยทางเดิน
ประสาทรับสัมผัส (Sensory Pathway) ทั้งด้านการมองเห็นและการได้ยินจะได้รับการพัฒนาเป็นลาดับ
แรก ตามมาด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการเรียนรู้ ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงปีแรก
ของชีวิต และเป็นรากฐานสาหรับการเรียนรู้ พฤติกรรม และสุขภาพในอนาคต ดังนั้น ช่วงปฐมวัยจึงเป็น
ช่วงที่ สาคั ญ ที่ สุ ดของชีวิต เพราะเป็ นช่วงที่ พั ฒนาการด้านต่ างๆ เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ สติปัญญา ภาษา จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะทางสังคม อีกทั้งการลงทุนในช่วงแรก
ของชีวิตจะทาให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด และยังช่วยเพิ่ มผลิตภาพของการลงทุนในช่วงระยะเวลาถัดไป
เนื่องจากทักษะที่ได้รับในช่วงแรกจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในระยะเวลาต่อมา
จากสถิติของผู้ป่วยรายใหม่ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
จานวนผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการมารับบริการ 3 ปีย้อนหลังคิดเป็นร้อยละ 25.74, 27.41 และ 31.09
ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามล าดั บ โดยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ปี ซึ่ งส่ วนส าคั ญ ของปั ญ หา
พั ฒ นาการช้าส่วนใหญ่ มาจากขาดการเลี้ยงดู และกระตุ้ นพั ฒ นาการที่ เหมาะสม ดั งนั้ น ครอบครั วหรื อ
ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการสังเกต การประเมิน และกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เนื่องจากเป็นบุคคลที่ดูแลใกล้ชิดเด็กตลอดเวลา หากสามารถส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถประเมิน
พัฒนาการได้ด้วยตนเองและเลี้ยงด้วยวิธีการเหมาะสม จะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและเติบโต
อย่างมีคุณภาพ
อนุกรรมการปฐมวัยได้เล็งเห็นความสาคัญในประเด็นดังกล่าว จึงจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลผู้ ป่วยที่ มีปั ญหาพั ฒนาการขึ้น เพื่อเพิ่ มศั กยภาพของบุคลากรสถาบั นสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการดูแล ให้ข้อมูล และสนับสนุนเสริมพลังในการส่งเสริมให้ผู้ดูแล/ ผู้ปกครอง
เข้ าใจพั ฒ นาการ รวมถึ งกลุ่ มโรคที่ เกี่ ยวข้ องกั บพั ฒ นาการ และสามารถน าสิ่ งที่ ได้ รั บไปประยุ ก ต์ ใช้
ในการดูแลบุตรหลาน หรือตอบสนองและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรค และการดูแลผู้ป่วยพัฒนาการ
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถสอน/ ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยพัฒนาการในเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้ผปู้ ่วยพัฒนาการมีอาการดีขึ้น
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 25 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติ การการกระตุ้ น พั ฒ นาการด้วยกิจกรรมบาบัด และบูรณาการ
ระบบประสาทและสมอง ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 18 มิถุนายน 2564
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Triple P ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 25 มิถุนายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิโ์ พธิ์ ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 23,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 23,000 บาท
ผลการดาเนนิ งาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1 KPI หลัก (ผลลัพธ์/ Outcomes)
1.1 ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการมีพัฒนาการ
ดีขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน โดยไม่มีด้านใดลดลง ใน 6 เดือน
2. KPI รอง (ผลผลิต/ Outputs)
2.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการ
2.3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

ร้อยละ

85

93.75

ร้อยละ
ร้อยละ
คน

80
80
20

85.71
97.78
22

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การดาเนินงานโครงการไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ต้องเลือ่ นจัดกิจกรรมออกไปจากเดิม ทาให้มีความทับซ้อนกับบางกิจกรรมในโครงการอื่น
หรื อประชุมส าคั ญ ของสถาบั น ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบางคนจึ งไม่ สามารถร่ วมกิ จกรรมได้ ต่ อเนื่ องตามที่
ควรจะเป็ น หากสามารถบริหารจัดการได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ คาดว่าผู้ เข้าร่วมกิ จกรรมจะมี โอกาส
ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในกิ จ กรรมได้ ต่ อ เนื่ อ ง และครอบคลุ ม มากกว่ านี้ ทั้ งนี้ หลั งท ากิ จ กรรมได้ มี
การถอดบทเรี ย นจากผู้ เข้ าร่ วมกิ จ กรรม ผ่ านแบบประเมิ น ความพึ งพอใจ เพื่ อ น าไปใช้ เป็ น แนวทาง
หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป สรุปได้ดังนี้
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กจิ กรรมที่ 1
ชอบอะไรในกิจกรรม
1. การบรรยายและการสาธิตการฝึก
2. ระยะเวลาที่ใช้ทากิจกรรม
3. การเรียนรู้หน้างาน
จะดีกว่านี้ถ้าเป็นอย่างไร
1. มีการเพิ่มวันในการฝึก
2. มีการได้ลงมือปฏิบัตสิ าธิตกันจริง
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
1. เรียนรู้การประเมินระบบประสาทสัมผัส
2. วิธีการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นผลมากจาก SID
3. ความแตกต่างระหว่าง SI กับพฤติกรรม
4. กิจกรรมบาบัดสาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการ
ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
1. นางสาววรรณิสา
2. นางสุดารัตน์
3. นางสาวธนภรณ์
4. นางสาวเกวรินทร์
5. นางชฎาพร
6. นางสาวเพชรพัชรา
7. นางพิฐชญาณ์
8. นางกรรณิกา
9. นายชัยณรงค์
10. นางสาวนันทิชา
11. นางกรพินธุ์
12. นางสาวณัฐนันท์

โกมลไพศาล
ยอดประทุม
มะส่าห์
มืดแคน
บุญจันทร์
วิชัย
สืบสุนทร
ธรรมสัตย์
ศรีละคร
สุดาทิพย์
ดวงทองพล
วิภูษิตสมบูรณ์

กจิ กรรมที่ 2
1. เป็นกิจกรรมที่ดี
2. การฝึกการเล่นกับลูก
3. การชม เทคนิคการชม
1. ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม

1. การดูแลผู้ปว่ ยที่มีปัญหาพัฒนาการ
2. การลงโทษ การชื่นชมที่ถูกต้อง
3. การชม การเล่น การลงโทษ

นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์
นักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมบาบัด และบูรณาการระบบประสาท
และสมอง

14.1.2 ภาพถา่ ยกจิ กรรมที่ 2
ประชมุ เชิงปฏบิ ตั กิ ารกจิ กรรม Triple P

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในวัยรุ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ นระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 3 บุ คลากรได้ รั บการพั ฒ นาศั กยภาพให้ มี ความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ อนุกรรมการกลุ่มวัยรุ่น
หลกั การและเหตผุ ล
กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 คื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสมองและระดับฮอร์โมน เป็นวัยที่กาลังก้าวออกจาก
ความเป็นเด็กไปเป็นผู้ ใหญ่ ที่ พึ่ งตนเองได้ วัยรุ่ นจึงเป็นวัยแห่ งการเตรียมความพร้ อมในการค้นหาและ
พั ฒ นาตนเอง แต่ ในบางสั งคมมั กจะมองว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งปั ญ หา วัยที่ มี อารมณ์ ฉุ น เฉี ยว รุ นแรง
และอารมณ์ เปลี่ ยนแปลงง่ าย ซึ่ งปั ญ หาที่ พ บได้ บ่ อ ยในวั ย รุ่ น เช่ น ปั ญ หาด้ านการปรั บ ตั ว ปั ญ หา
ด้านความสั มพั นธ์ ปั ญ หาการใช้สารเสพติ ด ติ ดเกม ปั ญ หาทางเพศ รวมถึง ปั ญ หาการใช้ความรุ นแรง
เป็ นต้ น โดยสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิดปั ญ หาต่ างๆ มี ส่วนมาจากหลายๆ ด้ านทั้ งจากตั ววัยรุ่ นเองที่ ส่งผลต่ อ
การเรี ย นหรื อ การใช้ ค วามสามารถได้ ไม่ เต็ ม ศั ก ยภาพรวมไปถึ ง สภาพแวดล้ อ มรอบตั ว วั ย รุ่ น เป็ น
กลุ่มประชากรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศชาติ การช่วยให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
และใช้ความสามารถได้เต็มศักยภาพจัดว่าเป็นงานสาคัญและเร่งด่วนของสังคม เพราะปัญหาดังกล่าวทาลาย
โอกาสของวัยรุ่นในการเติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อผู้คนในสังคม ข้อมูลจาก
การวิจัยทั้งในและต่างประเทศต่างชี้ว่าปัญหาของวัยรุ่ นมีปัจจัยและอิทธิพลจากหลายด้าน แต่ก็สามารถ
แก้ ไขและป้ อ งกั น ได้ โดยอาศั ยบุ ค คลรอบตั วเด็ ก เช่ น ครู พ่ อ / แม่ หมอ ซึ่ งเป็ น บุ คคลรอบตั วเด็ ก
ที่มีความสาคัญในการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้รุนแรงมากขึ้น การเรียนรู้พั ฒนาการวัยรุ่น
จึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจ การปรับตัวได้
สาเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญของการดาเนินชีวิตต่อไป
คณะกรรมการกลุ่มอนุวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็ กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาท
ในการดูแล บาบัด รักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น อายุ 2 - 18 ปี และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กในวัยรุ่ น จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ในวั ยรุ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ มี ความรู้ เรื่ องโรคทางจิ ต เวช
และทั ก ษะในการดู แลช่ วยเหลื อ วั ยรุ่ น ให้ ได้ รั บการส่ งเสริ มและพั ฒ นาอย่ างเต็ มศั ก ยภาพ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความเข้าใจในระบบการดูแลที่ต่อเนื่อง การดาเนินงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมีคุณภาพ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
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วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในสถาบันมีความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรในสถาบันมีแนวทางและวิธีในการดูแลเรื่องโรคทางจิตเวชในวัยรุ่น
กลุ่มเปา้ หมาย
1. พยาบาลวิชาชีพ จานวน 25 คน
2. สหวิชาชีพสายคลินิก จานวน 15 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
1. ตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2564
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชในผู้ป่วยวัยรุ่น (รุ่นที่ 1) วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชในผู้ป่วยวัยรุ่น (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 20,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 20,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางและวิธีในการดูแลผู้ ป่วยโรคทางจิตเวชในวัยรุ่น
มากขึ้น และจากแบบประเมิน Pre - Post Test พบว่า มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานทั้ง ในด้านประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ อาจเป็ น ข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการและ
ผู้รับผิ ดชอบโครงการที่ ได้จากการด าเนิน งานโครงการหรือ การประเมิน ผล เพื่ อน าไปใช้เป็น แนวทาง
หรือขยายผลในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
3. นางปฏิญญา
อัดโดดดร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
4. นายวัชรินทร์
เอี่ยมศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
5. นางสายฝน
โรจน์พานิช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
6. นางสาวสิริกร
ศรีสุริยจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
7. นางศศิวิมล
วัลย์เครือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
8. นางสาววารุณี
รัตนเหลี่ยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
9. นางสาวปุณยนุช
ฝางขันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. นายวันพิชิต
11. นายธนกฤต
12. นางสาวศิริพร
13. นางสาวนภาพร

ทองเหง้า
ประภา
แซ่ม้า
คาแพงเมือง

นักสังคมสงเคราะห์
นักกิจกรรมบาบัด
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
เภสัชกรปฏิบัติการ

คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

เริ่มการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในวัยรุ่น
ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์

พิธีเปิด กล่าวเปิดงานโดยนายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชในวัยรุ่น โดย นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม

บรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาในโรจจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บรรยายให้ความรู้เรื่องการประเมินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด

บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการพั ฒ นาระบบงานนิ ติ จิ ต เวช สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก แล ะวั ย รุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ นระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 3 บุ คลากรได้ รั บการพั ฒ นาศั กยภาพให้ มี ความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพจิตและจิตเวช งานนิติจิตเวช
หลกั การและเหตผุ ล
ในสังคมปัจจุบันสุขภาพจิตเป็นส่วนสาคัญของสุขภาพและสุขภาวะ สุขภาพจิตของบุคคลและโรค
ทางจิตเวชที่พบบ่อยหลายโรคถูกกาหนดโดยสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีบทบาทในแต่ละ
ช่วงชีวิต โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่ที่เป็นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ใน
สภาพสังคมไทยปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนไทย และพบปัญหา
หลายประการ เช่น ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการใช้ความรุนแรง ปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาที่เห็นชัดเจน และสังคมให้ความสาคัญ แต่เมื่อ มองไปที่ปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ เช่น สมาธิสั้น
ไม่ ตั้ งใจเรี ย น ติ ด เกม หรื อ การติ ด สารเสพติ ด กลั บ พบว่ าพฤติ ก รรมเหล่ านี้ ถู ก มองข้ าม เนื่ อ งจาก
คนส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ใช่โรคหรือปัญหาสุขภาพทางกาย แต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมเหล่านี้ นับว่าเป็น
ปั ญ หาทางสุ ขภาพเช่ นกั น หากไม่ ได้ รั บการแก้ ไข ปั ญ หาเหล่านี้ จะทวีความรุ น แรงและซั บซ้ อนมากขึ้ น
สอดคล้องกับรายงานสถิติ คดีประจาปีของกรมพิ นิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนใน พ.ศ. 2562 พบว่า
มี เด็ กและเยาวชนก่ อคดี 20,842 คดี ผู้ กระท าผิ ดมี ช่วงอายุ เกิ น 15 ปี แต่ ไม่ ถึ ง 18 ปี ร้ อยละ 86.14
มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ลักทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามลาดับ และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 มีการกระทาผิดซ้าเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 22.73 เป็น 36.99 นอกจากนี้
ยังพบว่า เด็ กและเยาวชนที่ ถู กด าเนิ นคดี กลุ่ มดั งกล่าว มี สาเหตุ ส าคั ญ ส่ วนหนึ่ งมาจากปั ญ หาอารมณ์
พฤติ ก รรมและโรคทางจิ ต เวช (รายงานสถิ ติ ค ดี ป ระจ าปี ก รมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน,
2558-2562)
กลุ่ ม โรคที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ Substance use disorder รองลงมาคื อ Disruptive behavioral
disorder หากไม่ได้รับการดูแลที่ เหมาะสม เมื่อโตขึ้ นจะมีบุคลิกต่ อต้ านสังคม (Antisocial personality
disorder) ส่ ว นโรคจิ ต เวชอื่ น ๆ ที่ พบบ่ อ ยคื อ Generalized anxiety disorder, Attention deficit
hyperactivity disorder และ Dysthymic disorder (ศุภรัตน์ เอกอั ศวิน และคณะ 2559) นอกจากนี้
สาเหตุของการก่อคดีของเด็กและเยาวชน จะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เครียด วิตกกังวล ดื้อ วู่วาม
ฮึกเหิม ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย และต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนแล้ว โรคทางจิตเวช
ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้เด็กก่อคดีได้ในหลากหลายรูปแบบ และมีความรุนแรงในระดับที่แตกต่าง
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กันไป นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า “จากการเก็บ
ข้อมู ลคดี เด็ กและเยาวชนของกรมพิ นิ จและคุ้ ม ครองเด็ กและเยาวชน ระหว่างปี 2558 - 2561 พบว่า
เด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี ร้อยละ 63 มาจากครอบครัวแยกกันอยู่โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ และกว่าครึ่งมีฐานความผิดในคดียาเสพติด โดยมีงานวิจัยรับรองว่ายิ่งถูกควบคุมในสถานที่ควบคุม
นานเท่าไหร่ โอกาสที่กระทาผิดซ้ายิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว และการนาผู้กระทาความผิดเล็กน้อยไปควบคุม
ตัวปะปนกับผู้ กระท าความผิ ดซับซ้อนรุนแรง แนวโน้มที่ ผู้กระทาความผิดเล็กน้อยจะเรียนรู้พฤติ กรรม
จากผู้กระทาความผิดซับซ้อนรุนแรงย่อมมีมากขึ้น”
อนุ สั ญ ญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ ก ซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคี ระบุ หลั กการส าคั ญ ไว้ว่า การน าเด็ กเข้าสู่
กระบวนการ ยุติ ธรรม การจาคุ กเด็กต้ องเป็นกระบวนการสุดท้ายที่ เลือกใช้เท่านั้น และการด าเนินการ
ต่างๆ เช่น คาสั่งให้มี การดูแล แนะแนวและควบคุมการให้ คาปรึกษา แผนงานการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ นอกเหนื อจากให้ สถาบันเป็ นผู้ ดูแล จะต้ องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติ ในลั กษณะ
ที่ เหมาะสมแก่ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ของเด็ กอี กทั้ งในพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองเด็ ก พ.ศ. 2546 มาตรา 86
ระบุ หลักการส าคั ญ ไว้ว่า หากผู้ อ านวยการสถานพิ นิจพิ จารณาเห็ นว่า เด็ กหรือเยาวชนนั้ นอาจกลับตน
เป็ น คนดี ได้ โดยไม่ ต้ องฟ้ อง ให้ จั ดท าแผนแก้ ไขบ าบั ดฟื้ นฟู ให้ เด็ กหรื อเยาวชนปฏิ บั ติ และหากจ าเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการคุ้ มครองเด็ กหรื อเยาวชนอาจก าหนดให้บิ ดา มารดา ผู้ ปกครอง บุ คคลหรือผู้ แทน
องค์การ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติ ของ
เด็กหรือเยาวชน และมาตรา 132 ระบุหลักการสาคัญไว้ว่า ในกรณีที่ศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่สมควร
มีคาพิพากษา และมีคาสั่งศาลให้ปล่อยตั วจาเลยชั่วคราว โดยกาหนดเงื่อนไข เช่น เข้ารับการแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟู การรับคาปรึกษาแนะนา เข้าร่วมกิจกรรมบาบัดหรือกิจกรรมทางเลือก ดังนั้นกระบวนการจัดการ
ปัญหาโดยเข้าใจปัญหา และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน จึงมีความสาคัญมากในการสนับสนุนให้เด็กและ
ครอบครัวเข้าถึงบริการช่วยเหลือทางสังคม กฎหมาย การบาบัดรักษา แก้ไขและฟืน้ ฟูเด็กและครอบครัว
สถาบันสุขภาพจิตเด็ กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแล
บาบัดรั กษา ฟื้ นฟู สุขภาพจิ ตเด็กและวั ยรุ่น ตระหนั กถึงความสาคั ญในการด าเนิ นงานด้านสุขภาพจิ ต
ในเด็ ก และเยาวชน ในกระบวนการทางกฎหมาย จึ งมี การด าเนิ น การจั ด ตั้ งคณะท างานนิ ติ จิ ต เวชขึ้ น
ภายใต้ การด าเนินงานตามพระราชบั ญญั ติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2 ปี 2562
พระราชบั ญ ญั ติ การบริ ห ารการแก้ ไข บ าบั ดฟื้ นฟู เด็ ก และเยาวชนที่ กระท าความผิ ด พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติ คุ้ มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่ อพัฒนาระบบบริ การเพื่อรองรับการดูแลช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนดั งข้างต้ น เพื่ อให้ ผู้ รั บบริ การเด็ กและเยาวชนที่ กระท าผิ ดได้ เข้าถึ งบริ การนิ ติ จิต เวช โดยได้ รั บ
การประเมิน ตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาต่อเนื่อง ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและ
สั งคมสามารถด ารงชี วิต ภายในครอบครั วและสั งคมได้ อย่ างปกติ สุ ข แต่ อย่ างไรก็ ต ามพบว่า บุ คลากร
ผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวชของสถาบันฯ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์การให้บริการด้านนิติจิตเวชเด็กและ
เยาวชน ซึ่ งเด็กและเยาวชนที่ กระท าผิ ดทางคดีอาญานั้นมีความยุ่ งยากซับซ้อนและละเอี ยดอ่ อน ทั้ งใน
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กระบวนการบาบัดรักษา แก้ไขและฟื้ นฟู เนื่ องจากเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสเป็นทั้ง
ผู้กระท าผิดและเป็นเหยื่อ ของการกระทาผิ ดในคราวเดียวกัน งานนิติจิตเวชจึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบงานนิติ จิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนา
บุคลากรและสหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวชเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
นิติจิตเวช และพัฒนาระบบงานนิติจิตเวชในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรและสหวิชาชีพผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บกระบวนการ
นิติจิตเวชเด็กและเยาวชน
2. เพื่อพัฒนาระบบงานนิติจติ เวชในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มเปา้ หมาย
สหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 33,720 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 5,840 บาท (ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 เกิดระบบบริการงานนิติจิ ตเวชเด็กและเยาวชนสถาบัน
สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อและ
เครือข่าย
1.2 ร้ อ ยละเด็ ก และเยาวชนหลั ง รั บ ไว้รั ก ษาแบบผู้ ป่ วยใน
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานนิติจิตเวชเด็ก
และเยาวชนหลังการอบรมเพิ่มขึ้น
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากและมาก
ที่สุด

หนว่ ยนบั คา่ เปา้ หมาย

ผลลพั ธ์

ระบบ

1

1

ร้อยละ

80

NA

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแล
บาบัดรักษา ฟื้นฟู สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานด้านสุขภาพจิตใน
เด็กและเยาวชนในกระบวนการทางกฎหมาย จึงมีการด าเนินการจัดตั้ งคณะทางานนิติ จิ ตเวชขึ้น ดังนั้ น
เพื่อพัฒนาระบบบริการและรองรับการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน งานนิติจิตเวชจึงจัดทาโครงการพัฒนา
ระบบงานนิ ติ จิ ต เวช สถาบั น สุ ขภาพจิ ต เด็ ก และวั ยรุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรและสหวิชาชีพผู้ ปฏิบัติ งานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติ จิตเวชเด็ก
และเยาวชน และพัฒนาระบบงานนิติจิตเวชในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลจากผลการด าเนิ นงาน บุ คลากรและสหวิ ชาชีพผู้ ปฏิ บั ติ งานนิ ติ จิ ตเวชมี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกั บกระบวนการนิ ติ จิ ต เวชเด็ ก และเยาวชน ร้ อ ยละ 100 และเกิ ด ระบบงานนิ ติ จิ ต เวชในสถาบั น
สุ ขภาพจิ ต เด็ กและวัยรุ่ น ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ จากการให้ ความร่ วมมื อของสหวิ ชาชีพ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการในครั้งถัดไปพัฒนาบุคลากรและสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวช
เด็ กและเยาวชน ให้ มี ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่ อนงานนิ ติ จิ ตเวช และพั ฒนาระบบเครื อข่ ายงาน
นิติจิตเวชร่วมกับศาลเยาวชน และครอบครัว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
3. นางสาวชนัฐดา
ภูวิชัย
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ หัวหน้าโครงการ
4. นางสาวเกวรินทร์ มืดแคน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
5. นางสาวภาวิดา
พลประถม
นักสังคมสงเคราะห์
คณะทางาน
6. นางสาวณัฐนันท์ วิภูษิตสมบูรณ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
เลขานุการ
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการนิติจิตเวชเด็กและเยาวชน
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วิทยากรประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัตงิ านงานนิติจิตเวช
และแผนปฏิบัติงานงานการช่วยเหลือเด็กและสตรี (OSCC)
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า Day Hospital
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ นระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เ ป ้า ป ร ะ ส ง ค ์
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรได้รับการพัฒนาศัก ยภาพให้มีความรู้ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ กลุ่มภารกิจการพยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วยใน
หลกั การและเหตผุ ล
เด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ หมายถึง เด็กและวัยรุ่นที่มีพั ฒนาการล่าช้ากว่า
เด็ กปกติ ในวัยเดี ยวกั น ที่ สามารถท าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ โดยความล่ าช้านั้ นปรากฏให้ เห็ นตั้ งแต่ วัยทารก
และวั ยเด็ ก ตอนต้ น พั ฒ นาการล่ าช้าอาจพบเพี ยงด้ านใดด้ านหนึ่ ง หลายด้ าน หรื อ ทุ ก ด้ าน (Global
Developmental Delay) และหากพั ฒ นาการล่ าช้ าในด้ านหนึ่ งอาจส่ งผลให้ พั ฒ นาการในด้ านอื่ น ล่ าช้ า
ด้วยก็ได้ จึงต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ด้วยยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 ของสถาบั นสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ มุ่งเน้ น
ความสาคัญในการส่งเสริม ป้องกัน บาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้ครอบคลุม
จากสถิ ติ ผู้ รั บบริ การพบว่า การเข้ าถึ งบริ ก ารของผู้ ป่ วยที่ มี ปั ญ หาพั ฒ นาการช้าที่ แผนกผู้ ป่ วยนอกใน
ปี 2561-2562 มี ผู้ มาใช้บริ การทั้ งหมด 987 และ 1,078 ราย ได้ รั บการกระตุ้ นพั ฒ นาการ 284 และ
383 ราย ตามลาดับ ผู้ รับบริการที่ ไม่ได้รั บการกระตุ้ นพั ฒนาการ เนื่ องจากห้ องฝึ กกระตุ้ นพั ฒนาการ
มีจากัด บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระตุ้นพัฒนาการยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
รวมถึ งระบบบริ ก ารกระตุ้ น พั ฒ นาการยั งไม่ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บบริ ก ารได้ ทั้ งหมด
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนื อได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของการพัฒนาระบบ
บริ ก ารกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก และวั ยรุ่ น ที่ มี ปั ญ หาพั ฒ นาการล่ าช้ า จึ งได้ พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารทั้ ง
ด้านสถานที่บริการโดยเพิ่มจานวนห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการ ด้านบุคลากรโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นพัฒนาการ ด้านระบบบริการได้มีการขยายรูปแบบบริการโดยการเปิด
ให้บริการงานบริการโรงพยาบาลกลางวัน Day Hospital ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการกระตุ้นพัฒนาการ
ให้เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพัฒนาการช้าเข้าถึงบริการได้มากขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันเบื้องต้นได้ เพื่อให้การดาเนินโครงการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ กลุ่มงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน
จึงมีความประสงค์ศึกษาดูงานยังหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการกระตุ้นพัฒนาการมากกว่า เพื่อศึกษา
รูปแบบบริการและเป็นต้ นแบบการจัดการ ดังนั้นกลุ่มงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยใน จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบงานบริการโรงพยาบาลกลางวัน Day Hospital นี้ขึ้น
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วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการประเมินการส่งเสริมและการกระตุ้นพัฒนาการได้มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการโรงพยาบาลกลางวัน Day Hospital
3. เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการมากขึ้น
4. เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามีพัฒนาการดีขึ้น
กลุ่มเปา้ หมาย
สหวิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
1. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สถาบันราชานุกูล
3. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 30,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 27,707.15 บาท
ผลการดาเนินงาน
เปิ ด ให้ บ ริ ก าร Day Hospital เดื อ น ตุ ล าคม 2563 - กั น ยายน 2564 โดยมี ก ารวางแผน
การดาเนินงานดังนี้
เดือน ตุลาคม 2563 ศึกษาดูงานที่สถาบันราชานุกูลและโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เพื่อนามาวางแผนการดาเนินงาน วางระบบการจัด รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กที่มีปัญ หา
พัฒนาการช้า
เดื อ น ม ก ร า ค ม 2564 เริ่ มเปิ ด ให้ บ ริ ก ารฝึ ก กระตุ้ น พั ฒ นาการ โดยเปิ ด รั บ ผู้ ป่ วยที่ มี ปั ญ หา
พัฒ นาการล่าช้าเพื่ อฝึกกระตุ้ นพั ฒ นาการแบบ ไป-กลับ โดยมีโปรแกรมฝึก แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ ม
ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์ / Outcomes)
1.1 ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการ
งานบริการโรงพยาบาลกลางวัน Day Hospital
มีพัฒนาการดีขึ้น อย่างน้อย 1 ด้าน
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานบริการโรงพยาบาลกลางวัน Day Hospital

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100
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ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 เกิดระบบบริการ งานบริการโรงพยาบาล
กลางวัน Day Hospital

ระบบ

1

1

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินงานพบว่าผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการ งานบริการโรงพยาบาลกลางวัน
Day Hospital มี พั ฒ นาการดี ขึ้ น อย่ างน้ อ ย 1 ด้ าน ร้ อ ยละ 100 ผู้ ป่ วยที่ มี พั ฒ นาการดี ขึ้ น เกิ ด จาก
การได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างสม่าเสมอสัปดาห์ละ 16 ชม. และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ
100 จากการศึ กษาดู งานผู้ ให้ บริ การมี ความรู้ ความเข้าใจการส่ งเสริ มพั ฒ นาการเด็ กมากขึ้ น และเกิ ด
ระบบงานบริการโรงพยาบาลกลางวัน Day Hospital
ปัญหาอุปสรรค
1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงทาให้ต้องงดให้บริการในเดือนสิงหาคม กันยายน 2564 ทาให้ผู้ป่วยขาดการกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง
2. ผู้ ป่ วยบางรายอยู่ต่ างพื้ นที่ ต้ องเดินทางไกลจึ งไม่ สามารถมาฝึ กกระตุ้ นพั ฒนาการได้ ทุ กวัน
โดยสามารถเข้ารับบริการได้ 2-3 วัน/สัปดาห์
3. ห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการมีแสงสว่างไม่เพียงพอ (อยู่ในระหว่างดาเนินการปรับปรุง)
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงวางแผนให้มีการกระตุ้นพัฒนาการ
ผ่านระบบออนไลน์ (อยูร่ ะหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์)
2. มีห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการที่สามารถเก็บเสียงได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวรพีพรรณ ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
คณะทางาน
3. นางสายฝน
โรจน์พานิช พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นางสาวธนภรณ์
มะส่าห์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
5. นางนิภาพร
ตรีชาลี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คณะทางาน
6. นางปาณิสรา
เรือง
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ คณะทางาน
7. นางกรพินธุ์
ดวงทองพล นักกิจกรรมบาบัด
คณะทางาน
8. นายวันพิชิต
ทองเหง้า
นักสังคมสงเคราะห์
คณะทางาน
9. นางธัญญลักษณ์
สุดโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทางาน
10. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เลขานุการ
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ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
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ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ต เด็ กและวั ยรุ่ น ระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชวี ิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ กลุม่ ภารกิจการพยาบาล
หลกั การและเหตผุ ล
ในยุคที่ ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนโยบาย 4.0 เพื่อรองรั บอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ซึ่งล้วนส่งผลต่อองค์กรทั้งสิ้น ดังนั้ น
การบริ หารจัดการให้ ทั นสมั ยต่ อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ขององค์กรที่ ต้ องมี วิธีรั บมือกั บ
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ รั บ บริ ก าร โดยการทราบแนวทางการให้ บ ริ ก าร ทราบความต้ อ งการและ
ความคาดหวัง เพื่ อน ามาวิ เคราะห์ ประเด็ น ค้ นหาแนวทางการสร้ างความผู กพั นกับองค์กร การพั ฒ นา
ปรับปรุงกระบวนงาน การกาหนดกลยุทธ์ในการให้บริการรูปแบบใหม่ สร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการดาเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าที่แตกต่าง
ให้กับผู้ รับบริการและให้ องค์ กรสามารถเติ บโตได้อย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่ างๆ ที่ เกิดขึ้น
รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ทุกองค์กรในประเทศไทยที่ ต้ องให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อการแข่งขันและสร้างการเติ บโต
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีค วามรู้และศักยภาพในการเสริมสร้างพลังองค์กรให้
ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดแนวคิดการบริหาร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน
และมีผลให้การบริหารจัดการขององค์กรพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อความเท่าทันและรองรับ
การเปลี่ ยนแปลงนี้ ด้ วย ซึ่ งผู้ บริ หาร/ ผู้ น าทางการพยาบาลทุ กระดั บจ าเป็ นต้ องมี ความรู้ ค วามเข้าใจ
เรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพบริการ
อย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และทักษะต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหาร/ผู้นา เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเตรียมพร้อมผู้บริหารใหม่และการพัฒนาผู้บริหาร/ผู้นา
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ที่ก้าวสู่ตาแหน่งผู้บริหาร/ผู้นาทางการพยาบาลยุคใหม่ สามารถบริหารองค์กร
พยาบาลในระดั บ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ างมั่ น ใจ ท าให้ เกิ ด บริ ก ารพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการขององค์กร ชุมชน สังคม ระบบบริการสุขภาพของประเทศที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับ
ร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาล
กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการพยาบาลในการดาเนินงานดู แลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
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ที่ มี ปั ญ หาด้ านสุ ขภาพจิ ต และจิ ต เวช และการเตรี ยมผู้ บริ หาร/ผู้ น าทางการพยาบาล และการพั ฒ นา
ผู้บริหาร/ผู้น าทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติ การเพื่ อพัฒนาศักยภาพ
การพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้นาทางการพยาบาลได้พัฒนา
ศักยภาพในการประเมินผู้ป่วย การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะ
การกระตุ้ นพั ฒนาการด้วย TIDA4I สามารถบริ หารระบบบริการพยาบาลให้เป็น ที่ ยอมรั บด้านคุณภาพ
การพยาบาล ทั้งในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล กลุ่มสหสาขาวิชาชีพ และภาคประชาชน
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลมีความรู้เรื่องการประเมินผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการบริหารการพยาบาล
3. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุค ลากรทางการพยาบาลในการด าเนิ น งานดู แลช่วยเหลือ ผู้ ป่วยเด็ ก
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TIDA4I
กลุ่มเปา้ หมาย
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาล
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนสิงหาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แผนกผู้ ป่ ว ยนอก ผู้ ป่ ว ยใน
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน เป็นต้น
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 50,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 50,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
กิ จ ก ร ร ม ที่ 1 : อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น
เรื่องการนิเทศทางการพยาบาล
ประเด็นในการอบรมซึ่งเกี่ยวกับกับบริหารจัดการต่างๆ ในการดาเนินงานในการทางานทั้งเวรเช้า
บ่าย ดึ ก และมีแนวทางการด าเนิ นการต่ อ เนื่ อง มีคุ ณภาพได้ มาตรฐานการท างานทุ กระดั บ ทั้ งระดั บ
ปฏิบัติการ และระดับบริหารงานทุกระดับ ทาให้พยาบาลทุกระดับมีแนวทางการดาเนินงานและการบริหาร
จัดการหน้างานได้เหมาะสม พยาบาลระดับบริหารมีแนวทางการนิเทศติดตามการทางานของพยาบาลระดับ
ปฏิบัติ การ เช่น การนิเทศ การวางแผนการด าเนินงานให้ได้มาตฐาน ลดต้ นทุน เพิ่มความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความรักและความผูกพันในองค์กร เกิดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรได้รับ
การอบรม การบริหารการพยาบาล และการนิเทศการพยาบาลทุกคน บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อเพราะเป็น
ความจาเป็นที่พยาบาลจาเป็นต้องมี เพราะต้องมีศักยภาพพยาบาลและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมิน
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ผู้ป่วยจิ ตเวชเด็ กและวัยรุ่ น ตั้ งแต่ ผู้ รับบริการมารับบริการ การพยาบาลทุกคนได้มีแนวทางการบริหาร
การพยาบาลตั้งแต่การเป็นหัวหน้าเวร การบริหารงานต่างๆ ในเวร รวมถึงหัวหน้างานมีแนวทางบริหาร
จัดการการท างานภายในแผนกให้ มีประสิทธิ ภาพ แนวคิ ดหลักในการนิ เทศ Management การจัดการ
ระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ Supportive การจัดการหรือ
บรรเทา ความเครียดที่ เกิดจากการปฏิบัติ งาน Education การพั ฒนาหรือธารงรักษาความรู้และทั กษะ
ต่างๆ ของบุคลากร วัตถุประสงค์ทั่วไปของการนิเทศ 1. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามเป้าหมาย
และนโยบายขององค์กร 2. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 3. สนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก าร 4.ประเมิ น และควบคุ ม คุ ณ ภาพ มาตรฐานวิ ชาชีพ และจริ ยธรรม
5. ประเมินสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
จากการประชุม ได้ มี แ นวทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด ขึ้ น มี ก ารวิ เคราะห์ ปั ญ หาและการวางแผน
การพัฒนาองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพราะระบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เช่นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์
การด าเนิ นงาน การปรั บข้อบ่ งชี้การวินิ จฉั ยโรค การน าผลงานมาเพื่ อพั ฒ นางานให้ ต่ อเนื่ องและยั่ งยื น
โดยยึดมาตรฐานการพยาบาล ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
กจิ กรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเรื่องการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ
บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ส่งผลให้พยาบาลได้มีการเตรี ยมจัดท าผลงานวิชาการ ตั้ งแต่ การจัดทาใบสมัคร การทาผลงาน
วิชาการที่มีความมั่นใจมากขึ้น และมีการวางแผน ความตื่นตัวในการทาผลงานทางวิชาการ เช่น การเตรียม
รายละเอียด เช่นกระบวนการเตรียม กระบวนการทางาน การตรวจและการส่งผลงาน
กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ TIDA4I
ครั้ งที่ 1 และ 2 อบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพั ฒนาศั กยภาพการพยาบาลสุขภาพจิ ตเด็ กและวัยรุ่ น
การกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TIDA4I โดยทีมที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับการทางานกระตุ้นพั ฒนาการ
ส่งผลให้พยาบาลที่ยังไม่ได้รับการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีความรู้ความมั่นใจ
ในการกระตุ้นพัฒนาการ ตั้งแต่การเตรียมการ การกระตุ้นพัฒนาการ การประเมินผล การจัดสิ่งแวดล้อม
ในการกระตุ้ น พั ฒ นาการ การส่ งผลการให้ เกิ ด การท างานที่ เหมาะสม พยาบาลทุ ก คนมี ศั ก ยภาพ
ในการด าเนิ นงานดู แลช่วยเหลื อผู้ ป่ วยเด็ กที่ มี ปั ญ หาด้ านสุ ขภาพจิต และจิต เวช โดยเฉพาะการกระตุ้ น
พัฒนาการด้วย TIDA4I ในส่วนของผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้เข้าใจและสามารถ
ช่วยเหลือพยาบาลและผู้ป่วยในการฝึกผู้ป่วย
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สรปุ ผลและขอ้ เสนอแนะ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานทั้งในด้านประสิทธิภาพ
คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าในการบริหารจั ดการ การนิเทศหน้างานและการให้ บริการ ทั้งการนิเทศ
ในเวร การนิเทศจากหัวหน้าลงสู่ผู้ปฏิบัติ ความเข้าในการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขั้น และการฝึก
กระตุ้นพัฒนาการผู้ป่วยด้วย TIDA4I และมีประสิทธิผลคือผลการความพึงพอใจโครงการ มีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก ร้ อยละ 85 ปัญหาอุ ปสรรคในการด าเนิ นงาน คือ บุคลากรมีการปฏิบั ติ งานเวรบ่ายดึ ก
ทาให้บุคลากรบางคนต้องใช้วันหยุดมาเข้ารับการอบรม มีการจัดอบรมหลายห้อง ทาให้ ต้องมีการเลื่อน
การปะชุมหลายครั้ง ข้อเสนอแนะ บุคลากรหลายมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพยาบาลโดยเฉพาะ
การกระตุ้นพั ฒนาการปี ต่อไปควรเปลี่ยนการฝึกอบรมหรือพัฒนาศั กยภาพเรื่องใหม่ เพื่อความเชี่ยวชาญ
ในทุกๆ ด้าน เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางหรือขยายผลในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุดารัตน์
2. นางสาวถิรดา
3. นางสายฝน
4. นางสาวพิมพ์รภัช
5. นางสาวรพีพรรณ
6. นางสาวปุณยนุช
7. นางสาวศรัญญา

ยอดประทุม
ทัลคามุล
โรจน์พานิช
วัฒนศึกษา
ชาทองยศ
ฝางขันธ์
นาเมืองจันทร์

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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การดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ

โครงการรณรงค์สื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน
ปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ นระดั บตติ ยภู มิ
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 5 ขยายผลนวัตกรรม งานวิชาการ และงานวิจัยสู่เครือข่าย
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
หลกั การและเหตผุ ล
ความผิดปกติทางจิตเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้ในประชากรทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยรุ่น วัยทางาน และ
วัยผู้สูงอายุ อาทิ ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และความเครียด ความผิดปกติทางจิตดังกล่าวเป็ นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้บุคคลมีความคิดและเกิดพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ หรือท้ายที่สุดอาจนาไปสู่การฆ่าตัวตาย
เห็นได้จากข่าวต่างๆ ที่นาเสนอผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของดารา นักร้อง และประชาชนทั่วไป
จานวนไม่น้อย มักสร้างความรู้สึกสะเทื อนใจให้แก่ประชาชน และสถิติ ของกรมสุขภาพจิตพบว่า คนไทย
ฆ่าตัวตายเฉลี่ยสูงถึง 12 รายต่อวัน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงมาก แต่การจัดบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิต การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต และการช่วยเหลือหรือการให้การรักษาความผิดปกติ
ทางจิตในปัจจุบันพบว่า ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ดังนั้น การดาเนินการเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
แก่ ป ระชาชนจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างจริ งจั ง เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ าว โดยการส่ งเสริ ม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental health literacy) จะเป็นการส่งเสริมให้ประชานมีความรู้และความเชื่อ
ที่ จะช่วยให้ บุคคลเกิดความตระหนักและสามารถจัดการหรือป้องกันปัญ หาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงมีความสามารถและทักษะในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลรอบข้างที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้อย่ างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังรวมถึง ความสามารถในการรั บรู้ความผิ ดปกติ ที่ เป็ นผลมาจากปั ญ หา
สุขภาพจิตและแนวทางการรักษา มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ มีความรู้เกี่ยวกับการแสวงหา
ข้อมู ลด้ านสุ ขภาพจิ ต การแสวงหาความช่วยเหลื อจากจิ ต แพทย์ นั กจิ ตวิทยา พยาบาล หรื อบุ คลากร
ด้านสุขภาพ และมีทั ศนคติ ที่ ส่งเสริ มการตระหนักรู้ และการแสวงหาความช่วยเหลือ ที่ เหมาะสม ดังนั้ น
หากประชาชนได้รับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยป้องกันความผิดปกติ
ทางจิตและการฆ่าตัวตายได้
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักถึงนโยบายของกรมสุขภาพจิต
ที่มุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชน
มีความรอบรู้ และมีพฤติ กรรมสุขภาพจิตที่ พึ งประสงค์ ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริ การงานส่งเสริมและ
ป้ องกันปั ญ หาสุขภาพจิ ตของประชาชนทุ กกลุ่มวัย โดยบู รณาการกับหลายภาคส่วนทั้ งเครื อข่ายภายใน
และภายนอกระบบสาธารณสุข เพื่อการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตให้แก่ประชาชน จึงได้จัดโครงการ
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รณรงค์สื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ให้ มี ก ารรณรงค์ เผยแพร่ ค วามรู้ สุ ขภาพจิ ต ร่ วมกั บ หน่ วยงานทั้ งภายกระทรวง
สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 โดยการบูรณาการด้านความร่วมมือกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 อาทิ
ศูนย์อนามัยที่ 7 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณาสุข
อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
เป็นต้น เพื่อบูรณาการงานด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนในช่องทางต่างๆ เช่น Air war,
Social media, Ground war โดยใช้แนวทางการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต คือ
สื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้ แก่ การเข้าถึง แหล่งข้อมูล และ
บริการสุขภาพจิต เข้าใจเนื้อหาความรู้ และบริการสุขภาพจิต การตอบโต้ซักถามแลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูล
การตัดสินใจด้านสุขภาพจิต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจิต การบอกต่อข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย ทาให้เกิดการจูงใจตนเอง ให้มีการเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเอง
และคงรักษาสุขภาพจิตที่ดีของตนเอง รวมถึงดูแลสุขภาพจิตผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารงานระบบริการสุขภาพจิตประชาสัมพันธ์องค์กรของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
2. เพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
3. เพื่ อบู รณาการความร่ วมมือกับครื อข่ายทั้ งในและนอกระบบสาธารณสุ ข ในการขับเคลื่ อนงาน
ด้านการสื่อสารความรู้ และการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
กลุ่มเปา้ หมาย
ผู้รับบริการภายในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไป
ในเขตสุขภาพที่ 7
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนธันวาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
1. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 10,500 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 7,800 บาท
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานโครงการได้จดั กิจกรรมตามแผนงานโครงการจานวน 2 กิจกรรมและมีผลลัพธ์
การดาเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตร่วมกับศูนย์วิชาการ
เขตสุ ข ภาพที่ 7 เป็ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ บู ร ณาการงานสื่ อ สารความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพตาม
ความเชี่ยวชาญของหน่วยบริการร่วมดาเนินการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค กาหนดประเด็นการสื่อสารความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal) กรมการแพทย์
โดยโรงพยาบาลธัญ ญารักษ์ ก าหนดประเด็นการสื่ อสารความรู้ เรื่ องกั ญ ชาทางการแพทย์ กรมอนามั ย
โดยศู น ย์ อนามั ยที่ 7 ก าหนดประเด็ น การสื่ อ สารความรู้ เรื่ อ งการส่ งเสริ มสุ ขภาพองค์ รวมทุ ก กลุ่ มวั ย
ในสถานการณ์ โควิ ด 19 และกรมสุขภาพจิ ตโดยศู นย์สุ ขภาพที่ 7 และสถาบั นสุขภาพจิต เด็ กและวัยรุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กาหนดประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง ทางใจในประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น มุ่งเน้นการสื่อสารความรู้
สุขภาพจิ ตสาหรั บผู้ ปกครองเพื่ อให้ เป็ นข้อมู ลในการดู แลช่วยเหลื อ เฝ้ าระวัง โรคจิ ตเวชเด็ กและวัยรุ่ น
การดูแลจิตใจ เยียวยา เด็กและวัยรุ่นที่ ดาเนินชีวิตในสถานการณ์ ระบาดโควิด 19 ที่กระทบต่อสุขภาวะ
ทางกายและทางจิต และมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า
ในกลุ่มวัยรุ่น สาหรับวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมุ่งเน้นประเด็นการสื่อสารด้วยองค์ความรู้เรื่อง วัคซีนใจในชุมชน
จุดเน้น 4 สร้าง 2 ใช้ เพื่ อสร้างความเข้มแข็งทางใจ โดยได้ดาเนินการรณรงค์ สื่อสารความรู้ อีกทั้งยังมี
กิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์การสื่อสารความรู้ร่วมกันแบบบูรณาการความร่วมมือ ระดับเขตสุขภาพ
(Kick off) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และได้ดาเนินการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในประเด็นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก
ระบบบริการสาธารณสุข ดาเนินการโดยกาหนดปฏิทินการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต ตามปฏิทินวันสาคัญ
ทางสุ ขภาพจิ ต กรมสุ ขภาพจิ ต โดยมี การเผยแพร่ ป ระชาสั มพั น ธ์ความรู้ ให้ แก่ ผู้ มารั บบริ การด่ านหน้ า
งานผู้ป่วยนอกด้วยวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ความรู้ ส่งลิงค์คลิปวิดิโอ และผลิตสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ ให้แก่
เครื อข่ ายผู้ รั บผิ ด ชอบงานสุ ขภาพจิ ต ใน 4 จั งหวั ด เขตสุ ขภาพที่ 7 เพื่ อ กระจายความรู้ ไปยั งเครื อข่ าย
โรงพยาบาลในสังกัด ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถานีผ่านวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M. 103 Mhz.)
เพื่ อร่ วมเผยแพร่ ค วามรู้ ในรายการ “วิท ยุ มข.เพื่ อชุ มชน” โดยได้ ด าเนิ น การเผยแพร่ การกระจายเสี ยง
ผ่านคลื่นวิทยุ การเผยแพร่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live ทาง Fanpage Facebook สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ดาเนินการบันทึกเทปดังกล่าวนามาเผยแพร่ซ้า
(Rerun) ประชาสัมพั นธ์ความรู้ให้แก่ผู้ มารับบริการด่านหน้ างานผู้ ป่วยนอก โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น
9 ตอน/ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Result)
หนว่ ยนบั คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 จ านวนครั้ ง ของการจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่
ครั้ง
12
9
ความรู้สุขภาพจิต
1.2 ร้อ ยละความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ
80
ระดับดีมาก
เผยแพร่ความรู้
ร้อยละ 96.75
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ด้ า นความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต

ระดับ

5

5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล การดาเนินงานโครงการรณรงค์สื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่
ประชาชน ปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการที่สามารถบูรณาการความร่วมมือกันในเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
เผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการวางแผนการดาเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพ
ตามประเด็ น ความเชี่ยวชาญของตนเอง ท าให้ ป ระชาชนในพื้ นที่ เขตสุ ขภาพที่ 7 ซึ่ งเป็ น กลุ่ มเป้ าหมาย
รับประโยชน์จากการสื่อสารความรู้ดังกล่าว โดยเฉพาะการสื่อสารความรู้ในประเด็นสุขภาพจิต ที่ได้ดาเนินการ
กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและมีการดาเนินงานสื่อสารในหลายรูปแบบ ได้แก่ Air War, Ground War, Social
media เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนในหลากหลายกลุ่มและยังเป็นการเพิ่มพู นประสบการณ์
ในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ผลผลิตของการดาเนินการที่คือ ชุดความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ง่าย
ต่อการนาไปใช้และเผยแพร่ต่อในชุมชน เกิดเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขที่ร่วมกันดาเนินงาน
โครงการในครั้ งนี้ และเป็ นการประชาสัมพั นธ์องค์กรที่ ดี อี กทั้ งยังเข้ากับบริบทและสถานการณ์ ระบาด
โควิด 19 อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ในโอกาสถั ดไป คื อ หากมีสถานการณ์ หรื ออุ บั ติ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้นในสังคมที่ เป็ นความสนใจของประชาชน
ขณะนั้น หากทีมนักสื่อสารสามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายได้ทันสถานการณ์ จะเป็นอีก
กลยุทธ์หนึ่งที่จะทาให้ประชาชนมีความสนใจ มีทัศนคติที่ดี และเห็นคุณค่าของการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
ของตนเองเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ในการดาเนินงานด้านการรณรงค์ช่องทาง Ground War
ในสถานการณ์ โควิด 19 ท าได้ค่ อนข้างยาก เนื่ องจากข้อจากัดด้านการเว้นระยะห่ างทางสังคม วางแผน
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนแต่ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานในรูปแบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาววรรณิสา
2. นายชาญณรงค์
3. นางสาวพิฐชญาณ์
4. นางภัทราวดี
5. นางปาณิสรา
6. นางกรรณิการ์
7. นางสายฝน
8. นางสาวสุภาพร
9. นางชฎาพร
10. นางสาวสงกรานต์
11. นางวรรณอรุณ
12. นางสาววราฉัตร
13. นางสาวมาลิณี

โกมลไพศาล
ชัยอุดมสม
สืบสุนทร
ดอนนอก
เรือง
ธรรมสัตย์
โรจน์พานิช
โสมาบุตร
บุญจันทร์
แก้วศิริ
ปัญญาแก้ว
มณีวงศ์
ศรีวงค์จันทร์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษา
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การบูรณาการงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
ร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7
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ภาพกิจกรรม เปิดตัวโครงการรณรงค์การสื่อสารความรู้ร่วมกันแบบบูรณาการความร่วมมือ
ระดับเขตสุขภาพ (Kick off) และกีฬาสีศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม การส่งเสริมความรอบรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 Mhz.
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ภาพกิจกรรม การส่งเสริมความรอบรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 Mhz.

ปี 2564

<< QR Code รายงานสรุปผลงานการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 7
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช
โครงการและกจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ ดงั นี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น
2. การพัฒนาระบบเครือข่ายทางการศึกษาสาหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (Back to School)
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น
4. โครงการพัฒนาชุดนวัตกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคานวณสาหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม Inter-Hospital Conference ผู้ป่วยใช้สารเสพติด
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 7 บุ คลากรมี ความความเชี่ ยวชาญในการดู แลช่ วยเหลื อผู้ ป่ วย
เฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานจิตวิทยา กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
อนุกรรมการกลุ่มวัยรุ่น
หลกั การและเหตผุ ล
จากสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่แข่งขันเร่งรีบ และเป็นยุ คที่เทคโนโลยี
มีบทบาทสาคัญ ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความสาคัญมากขึ้น ปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัย
โลกได้รายงานสถานการณ์ ภาระโรคทั่ วโลก (global burden of disease) พบว่าปัญหาสุขภาพจิ ตและ
สารเสพติ ดเป็ นสาเหตุ ของการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะ (disability-adjusted life years) สู งถึ งร้ อยละ 7.4
ของการสูญเสียดัชนีปีสุขภาวะทั้งหมด สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พบว่าจานวนผู้ป่วยใน
(หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว) พบว่า การวินิจฉัย
กลุ่มโรคทางจิตเวชในมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2556 2559 2560 2561 พบร้อยละ 1.58, 1.69, 1.75 และ
1.80 ตามลาดับ จานวนผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุขทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 - 2561 พบว่า การวินิจฉัยกลุ่มโรคทางจิตเวชในมีอัตรา
เพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2556 - 2561 พบร้อยละ 3.82, 3.75, 4.16 และ 4.32 ตามลาดับ ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
และวั ยรุ่ นพบได้ ป ระมาณร้ อยละ 10-20 ของประชากรเด็ กและวั ยรุ่ นทั่ วโลก ข้ อมู ลส ามะโนประชากร
ปี 2562 พบว่ามีประชากรอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.99 และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น
ร้อยละ 5 จากประชากรไทย 66.5 ล้านคน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2019) จากสถิติข้างต้น
จึ งอาจประมาณการได้ ว่ าในประเทศไทยมี วั ยรุ่ นที่ มี ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตหรื อจิ ตเวชมากถึ ง 2.5 ล้ านคน
และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า 60,000 คน
วัยรุ่นเป็นวัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้ งพั ฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจที่เติ บโตอย่ า ง
รวดเร็ วและต่ อเนื่ อง จ าเป็ นต้ องได้ รั บการดู แลที่ เข้ าใจและการดู แลเอาใจใส่ เป็ นพิ เศษจากบุ คคลใน
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลรอบข้างที่มีความสาคัญ เพื่อสร้างเสริมให้วัยรุ่นเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่สังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน มีการแข่งขันสูง ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมากขึ้น วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
เป็นวัยวิกฤต (Critical period) หรือวัยพายุบุแคม (Strom and stress) เพราะต้องมีการปรับเปลี่ ยน
การดาเนินชีวิตอย่างมากทั้งจากภายในและภายนอก การเผชิญปัญหาที่หลากหลายนี้ ส่งผลให้ปัญหาและ
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พฤติกรรม
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เสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ (sexual behaviors) การใช้สารเสพติด (drug abuse) แอลกอฮอล์ บุหรี่ ปัญหา
ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น พฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว (Violence) ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตั วตาย
(depression and suicidal idea) การติ ด เกม และการพนั น เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
ทาให้ร่างกายเป็นอันตราย สูญเสียการทาหน้าที่ และขาดโอกาสทางสังคม หรือเสียชีวิต จากสถิติรายงาน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จาแนกตามฐานความผิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 พบว่า ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด รองลงมา คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
สถิ ติ ปี 2559 เด็ ก และเยาวชนถู ก ด าเนิ น คดี ใ นสถานพิ นิ จ ฯ 28,243 คน และ 30,360 คดี
ส่วนใหญ่มีสัญญาณการทาผิดจากโรงเรียน พบอายุ 19-18 ปี ความผิดคดียาเสพติดมากถึงร้อยละ 40
อย่างไรก็ตาม หากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการดูแลที่เข้าใจก็จะเติบโตมาเป็นกาลังสาคัญในการสร้างสรรค์
สังคมแทนผู้ใหญ่ ดังนั้น เยาวชนจึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของประชากรในอนาคตด้วยปัญหาและ
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นมีมากขึ้น แต่การเข้าถึงบริการสุขภาพน้อย และจานวนบุคลากรที่ให้บริการมีน้อย
โดยเฉพาะด้านบริ การสุ ขภาพจิ ตวั ยรุ่ น กระทรวงสาธารณสุ ขได้ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการบริ การโดยให้
หน่วยงานต่างๆ ทางานแบบบูรณาการกัน ซึ่งในส่วนของกรมสุขภาพจิต มีนโยบายด้านการพัฒนามาตรฐาน
ของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ในมิติของการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับเด็กและวัยรุ่นให้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา ครอบคลุมถึง
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ (EQ) ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ปั ญ หา
ในการเรียนและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ และปัญหาการเรียนได้รับ
การดูแลและเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบบริการสาธารณสุข การพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ให้สามารถจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีคุณภาพ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาทในการดูแลบาบัดรักษา ฟื้นฟู
สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น รวมถึ ง ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ในปั ญ หาวั ย รุ่ น และตามนโยบาย
กรมสุขภาพจิตที่เน้นการพัฒนามาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขต
สุขภาพในมิติ ของการพั ฒนาระบบบริ การสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรั บเด็ กและวัยรุ่ นให้ มุ่งเน้นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดู แลรั ก ษา โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนาระบบบริ ก ารสุ ขภาพจิ ต เด็ ก และวั ยรุ่ น
ในเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของ
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มงานจิตวิทยาจึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ การปรึกษาวัยรุ่น
เพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพบุ ค ลากร สหวิ ชาชี พ และเครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะการให้ ก ารปรึ ก ษาวั ย รุ่ น
ในการปฏิบัติงานการดูแลบาบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็ กและวัยรุ่น เกิดระบบการส่งต่อ และนาไปสู่
การดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นให้สามารถกลับมาใช้ศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สหวิชาชีพ และเครือข่ายให้มีความรู้ ทักษะการให้การปรึกษาวัยรุ่น
2. เพื่อเสริมพลังทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น
3. เพื่อพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตวัยรุ่น
กลุ่มเปา้ หมาย
1. สหวิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 15 คน
2. ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ จานวน 30 คน
3. วิทยากร และคณะทางานโครงการ จานวน 10 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
กิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการให้การปรึกษาวัยรุ่น วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564
กิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น และ Case Supervisor วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
กิ จกรรมที่ 1.1 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การทั กษะพื้ นฐานการให้ การปรึ กษาวั ยรุ่ น ณ โรงแรมเจริ ญธานี
จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น และ Case Supervisor ออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Cisco Webex Meeting
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 100,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 79,080 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 เกิดระบบบริการงานสุขภาพจิต/ เครือข่าย
การให้การปรึกษาวัยรุ่นที่ยุ่งยากซับซ้อนในพื้นที่
1.2 ร้อยละวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือ
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการให้
การปรึกษาหลังการอบรมเพิ่มขึ้น
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมี ความพึ งพอใจระดั บ
มากและมากที่สุด

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

จานวน
ระบบ
ร้อยละ

1

1

60

N/A

ร้อยละ

80

98.1

ร้อยละ

90

100
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
ผลจากผลการดาเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ คือ เป็นการพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากร สหวิ ชาชี พ และเครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะการให้ ก ารปรึ ก ษาวั ยรุ่ น เสริ ม พลั ง
ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น และพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตวัยรุ่น และ
เกิดประโยชน์ ตามที่ คาดว่ าจะได้รั บ คื อที มสหวิ ชาชี พ และเครื อข่ายที่ เกี่ ยวข้ องมี ความรู้ ทักษะการให้
การปรึกษาวัยรุ่ นเบื้องต้น เกิดระบบบริการงานสุ ขภาพจิต/ เครือข่ายการให้ การปรึ กษาวัยรุ่นในพื้ นที่
โดยมีผู้เข้าอบรมและผ่านการอบรมตามเกณฑ์จานวนทั้งสิ้น 49 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การให้การปรึกษาหลังการอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.1 มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 100
เกิดระบบบริ การงานสุขภาพจิ ต/ เครื อข่ายการให้ การปรึ กษาวั ยรุ่ นที่ยุ่งยากซั บซ้อนในพื้ นที่ ที่ เชื่อมต่ อ
ระหว่างภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในจังหวัด การเชื่อมเครือข่ายด้วย School Health HERO และ
กรณียุ่งยากซับซ้อนส่งต่อสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรขยายเวลาการจัด เป็น 3 วัน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการและเนื้อหาที่ครบถ้วน
2. จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวน เพราะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ
เด็กและวัยรุ่ น และเข้าใจถึงวิธีการดูแลให้ การปรึ กษา เกิดความเข้าใจ มั่นใจในการดู แล ได้ ฝึกทักษะ
เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และดึงเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายให้ขยายเพิ่มมากขึ้น
4. จัดอบรมแยกลงเนื้อหาและฝึกแบบลึกครั้งละเรื่อง เช่น การบาบัด การให้คาปรึกษาเด็กวัยเรียน
เด็กวัยรุ่น การพูดคุยกับผู้ปกครอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
3. นางสาวชนัฐดา
ภูวิชยั
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ หัวหน้าโครงการ
4. นางปฏิญญา
อัดโดดดร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
5. นางสาวชุติกาญจน์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นางสาวธัญลักษณ์ สุดโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทางาน
7. นางสาวกรรณิการ์ ฝ้ายขาว
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
8. นางสาวณัฐนันท์ วิภูษิตสมบูรณ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
เลขานุการ
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ภาพถ่ายกิจกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภาพถ่ายกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการให้การปรึกษาวัยรุ่น
วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
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ภาพถ่ายกิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น และ Case Supervisor
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ออนไลน์ด้วย Cisco Webex Meeting
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

การพัฒนาระบบเครือข่ายทางการศึกษาสาหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช (Back to School)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ ที่ 3 บุคลากรได้รั บการพั ฒนาศั กยภาพให้ มี ความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ อนุกรรมการกลุ่มวัยเรียน
หลกั การและเหตผุ ล
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นปัญหาสาคัญที่ประชาชนควรให้ความสนใจ เพราะปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน จากข้อมูลตามหลักฐานการทะเบียนราษฏร
ปี 2558 มี ประชากรวั ยเด็ กประมาณ 14,128,228 คนคิ ดเป็ น 22 % (กรมการปกครอง) ในกลุ่ มของ
เด็ ก นั ก เรี ยนอายุ 6-15 ปี ที่ มี ปั ญ หาการเรี ยน ผลการเรี ยนไม่ ดี หรื อ เรี ยนไม่ ทั น เพื่ อ น มั ก จะพบ
มีโรคทางจิ ตเวชแอบแฝงที่ พบบ่ อยที่ สุ ดมี 4 โรคได้แก่ 1. โรคออทิซึมสเปกตรั ม (Autism Spectrum
Disorders.) 2. โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 3. โรคแอลดีหรือภาวะบกพร่อง
ในการเรียนรู้ (Learning Disorder : LD) และ 4. สติปัญญาบกพร่อง (Intellectual Disability) โรคทาง
จิตเวชดังกล่าวเกิดมาจากกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก โดยเด็กที่เป็นออทิสติกและสติปัญญา
บกพร่ อ งจะตรวจพบพั ฒ นาการที่ ผิ ดปกติ ไ ด้ เ ร็ ว ตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย ส่ ว นเด็ ก ที่ มี ลั ก ษณะของ
โรคแอลดี นั้ น เด็ กกลุ่ มนี้ ไม่ มี ปั ญหาเรื่ อ งไอคิ ว แต่ มี ความผิ ด ปกติ ทางการอ่ านเขี ยนค านวณต่ ากว่ า
เด็กวัยเดียวกัน 2 ชั้นปี ควรได้รับการติดตามช่วยเหลือ
รั ฐบาลมี นโยบาย Thailand 4.0 ขั บเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่ ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น โดยมี
เป้าหมายยกระดับคุณค่าของมนุษย์และสร้างความอยู่ดีมีสุขทางสังคม ด้วยการพัฒนาพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่ สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 โดยเติ มเต็ มศั กยภาพของผู้ คนในสังคม ให้ สังคมเดินหน้าไปด้วยกัน
ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society) หากประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับการดูแล จะส่งผลกระทบ
ต่ อประเทศชาติ ในแง่ ของทรั พยากรในการขั บเคลื่อนประเทศชาติ ให้ เป็นไปตามเป้าหมายของการเป็ น
Thailand 4.0
กรมสุขภาพจิตขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายThailand 4.0 คือ 1. ส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 2. พัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช 3. สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 4. พัฒนากลไกการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต โดยมีเป้าหมายให้ เด็กไทยมี ไอคิวมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อย และมีอีคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ภายในปี 2564

109

110

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น อายุตั้งแต่ 0–18 ปี ตั้งแต่รักษาบาบัดฟื้นฟูตลอดจนดูแลต่อเนื่องในชุมชนการให้บริการต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ตั วผู้ป่วยเอง ผู้ดูแล และเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข ในปี 2559-2560 เริ่มมีการจัดโครงการส่งเด็กสู่โรงเรียน (School refusal) เพื่อจัดทาระบบ
ดูแลเด็กที่มีปัญหาไม่ยอมไปโรงเรียนเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิต มีเด็กเข้าเกณฑ์โครงการทั้งหมด 10 ราย
และสามารถกลั บสู่ระบบการเรี ย นการสอนได้ 7 ราย คิดเป็น ร้ อยละ 70 ปี 2560-2561 จึงเริ่ มมี
การขยายผล โดยหาภาคีเครือข่ายที่สามารถรับผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียน เพื่อหาสถานที่รองรับ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการทาโครงการ Back to school ได้ร่วมมือ
กับเทศบาลนครขอนแก่น สานักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
ขอนแก่น ในโครงการปีงบประมาณ 2561 นั้น ได้เกิด ค่ายเด็กสมาธิสั้น และแนวทางการส่งผู้ป่วยที่มี
ปัญหาด้านการเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ยังพบปัญหา คือ บุคลากรทั้งในสถาบันและ
เครือข่ายยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียน ปี 2562 จัดทา
โครงการ Back to school มีการจัดทาและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ที่
สามารถรับดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ จานวน 10 แห่ง จัดการเรียนการสอนที่สถาบันฯ โดยครู กศน.
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มอาชี พแก่ผู้ ป่ วยที่ มีปั ญหาด้ านการเรี ยน มีการวางแผนการเรี ยนร่ วมกั บพื้ น ที่ เ พื่ อ
ส่ ง ผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หากลั บ สู่ ร ะบบการเรี ย นการสอน ปี 2563 จั ด โครงการ Back to school 2563
เน้ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นที่ ม ารั บการรั ก ษาที่ ส ถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาได้
ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนื อจึ งได้
สานต่อโครงการในชื่อ การพัฒนาระบบเครือข่ายทางการศึกษาสาหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
(Back to School) ทั้งนี้ได้มีการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบกิจกรรมให้ เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสถาบัน สุขภาพจิ ตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีความรู้เกี่ ยวกั บ
การปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
2. เพื่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มเปา้ หมาย
กจิ กรรมที่ 1 : อบรมโปรแกรม SAFE B – MOD
กลุม่ เป้าหมาย : บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ จานวน 40 คน
กิจกรรมที่ 2 : อบรมการทา PMT
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ จานวน 40 คน
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กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตรการเรียนการสอนสาหรับเด็กนอนเ รือน
กลุม่ เป้าหมาย: ผู้ป่วยที่มารับการรักษาแบบนอนเรือนจานวน 10 ราย
คณะกรรมการอนุกรรมการวัยเรียน จานวน 10 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 107,900 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 107,900 บาท
กจิ กรรม
กจิ กรรมที่ 1
กจิ กรรมที่ 2
กจิ กรรมที่ 3
รวม

งบประมาณทไี่ ดร้ ับ
(บาท)
54,583
24,317
34,800
107,900

งบประมาณทใี่ ชจ้ รงิ
(บาท)
54,583
24,317
29,000
107,900

งบประมาณคงเหลอื
(บาท)
-

ผลการดาเนินงาน
กจิ กรรมที่ 1 : อบรมโปรแกรม SAFE B – MOD
ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 39 ราย
กิจกรรมที่ 2 : อบรมการทา PMT
ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 26 ราย
กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตรการเรียนการสอนสาหรับเด็กนอนเรือน
จัดหลักสูตรสาหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 4 ครั้ง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน จะเป็นกิจกรรมที่ 1 อบรมโปรแกรม SAFE B – MOD
และกิจกรรมที่ 2 อ บรมการทา PMT ที่เกี่ยวข้องโดยจัดกับบุคลากรในสถาบัน ในกิจกรรมที่ 1 จัดที่
สถาบันฯ บุคลากรให้ความร่วมมือ ดี พบปัญหาอุปสรรค คือ หลายท่านที่เข้าร่วมโครงการมีหน้างาน
ท าให้ อ ยู่ฟังอบรมไม่ไ ด้ จ นจบกิ จ กรรม ผู้ จั ด โครงการจึ งน าปั ญ หาดังกล่ า วปรั บปรุ งในกิจ กรรมที่ 2
โดยจัดนอกสถานที่ พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถอยู่จนจบโครงการ
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เพื่ อ ให้ เ กิด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ การรั ก ษาในสถาบั น สุ ข ภาพจิต
เด็ก และวัยรุ่ นภาคตะวั น ออกเฉียงเหนือ สามารถจัด ได้ค รบตามเป้า หมายหลังจากปรับแผนในวันที่
23 มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์โควิดที่ทาให้จัดการประชุมได้ยาก
สรุปผลตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 หลักสูตรสาหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษา
แบบนอนเรือน

หลักสูตร

1

มี IEP สาหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายจานวน
10 ราย

2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการปรับ
พฤติกรรมเด็กวัยเรียน

ร้อยละ

80

กิจกรรมที่ 1 คะแนน
Pre - Post Test 76.9 %
กิจกรรมที่ 2 คะแนน
Pre - Post Test 92.3 %

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
2. นายชาญณรงค์
3. นางสาวอภิรดี
4. นางสาวภรณี
5. นางสาวอัจฉราภรณ์
6. นางสาวถิรดา
7. นางกรรณิกา
8. นางสาววันวิสาข์
9. นางสาวชุติกาญจน์
10. นางสาวสุภาพร
11. นางสาวธนภรณ์
12. นางสาวชลลดา
13. นางสาวภาวิดา
14. นางสาววัชราภรณ์
15. นางสาวชรันดา

แก้วเฮ้า
ชัยอุดมสม
ภูลายดอก
เอื้อจรัสพันธุ์
มีศิลป์
ทัลคามุล
ธรรมสัตย์
ปักษีเลิศ
เหล่าพงศ์พิชญ์
โสมาบุตร
มะส่าห์
สีหะกุลัง
พลประถม
สมเดช
ขันวิชัย

ผู้อานวยการฯ
นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์
เภสัชกรปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 7 บุ คลากรมี ความความเชี่ ยวชาญในการดู แลช่ วยเหลื อผู้ ป่ วย
เฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ อนุกรรมการกลุ่มวัยเรียน
หลกั การและเหตผุ ล
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ป ระชาชนควรให้ ค วามสนใจ เพราะปั ญ หา
สุขภาพจิ ต และจิต เวชส่งผลกระทบต่ อความสามารถในการใช้ ชีวิต ประจาวัน จากข้อ มูลตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฏร ปี 2558 มีประชากรวัยเด็กประมาณ 14,128,228 คน คิดเป็น 22% (กรมการปกครอง)
ในกลุ่มของเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี ที่มีปัญหาการเรียน ผลการเรียนไม่ดี หรือเรียนไม่ทันเพื่อน มั กจะ
พบมีโรคทางจิตเวชแอบแฝงที่พบบ่อยที่สุดมี 4 โรคได้แก่ 1. โรคออทิซึมสเปกตรัม (Autism Spectrum
Disorders.) 2. โรคสมาธิ สั้ น (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 3. โรคแอลดี ห รื อ ภาวะ
บกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disorder : LD) และ 4. สติปัญญาบกพร่อง (Intellectual Disability)
โรคทางจิ ตเวชดั งกล่าวเกิดมาจากกรรมพั นธุ์ และสิ่ งแวดล้อ มรอบตั วเด็ก โดยเด็ก ที่ เ ป็น ออทิ สติ ก และ
สติปัญญาบกพร่องจะตรวจพบพัฒนาการที่ ผิดปกติได้เร็วตั้งแต่ อายุยังน้อย ส่วนเด็ กที่มีลักษณะของ
โรคแอลดีนั้น เด็กกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องไอคิว แต่มีความผิดปกติทางการอ่านเขียนคานวณต่ากว่ าเด็ก
วัยเดียวกัน 2 ชั้นปี ควรได้รับการติดตามช่วยเหลือ
กรมสุขภาพจิตขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 คือ 1. ส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 2. พัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช 3. สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 4. พัฒนากลไกการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต โดยมีเป้าหมายให้เด็กไทยมีไอคิ วมากกว่าหรือเท่ากับร้อย และมีอีคิ วอยู่ในเกณฑ์ป กติ
ภายในปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น อายุตั้งแต่ 2–18 ปี ตั้งแต่รักษา บาบัด ฟื้นฟู ตลอดจนดูแลต่อเนื่องในชุมชน คณะอนุกรรมการ
วั ย เรี ย น จึ ง จั ด โครงการ พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยสมาธิ สั้ น ขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความเข้าใจในการดูแล ตลอดจนการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะโรคสมาธิสั้น
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้ เกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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2. เพื่อให้บุคลากรสถาบัน สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้ เกี่ยวกับ
การให้คาปรึกษาและการเสริมสร้างพลังในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมที่อยู่ใน
วัยเรียน
กลุ่มเปา้ หมาย
1. บุคลากรสถาบันฯ จานวน 40 คน
2. บุคลากรสถาบันฯ สายคลินิก จานวน 35 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
กิจกรรมที่ 1 : อบรม Hero Consultant 19 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 2 : อบรมการให้คาปรึกษาผู้ป่วยสมาธิสั้น 4-5 ก.พ. 64
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 50,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 49,200 บาท
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 : อบรม Hero Consultant 19 ก.พ. 64 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 40 คน เป็น
การให้ข้อมูลความรู้ บุค ลากรสายคลินิก และสายอานวยการ ประเมิ นผลโดยแบบประเมิน Pre-Post
Test โดยมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 100 %
กิ จกรรมที่ 2 : อบรมการให้ ค าปรึ ก ษาผู้ ป่ วยสมาธิ สั้ น 4-5 ก.พ. 64 ผู้ เข้ าร่ วมจ านวน 34 คน
ประเมินผลโดยแบบประเมิน Pre-Post Test ได้คะแนน 78.90 %
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงาน พบปัญหาและอุปสรรค คือ มีการจัดอบรม 2 วันทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมบางท่าน
เข้าได้ไม่เต็มเวลา และเข้ารับการอบรมได้ไม่ต่อเนื่อง เป็นแผนพัฒนาในครั้งต่อไปถึงการจัดโครงการ
ที่สามารถเข้าร่วมได้เต็มเวลาเผื่อเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcome)
1.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจโรคสมาธิสั้น
สามารถเป็นวิทยากร/ ร่วมเป็นวิทยากร
2. KPI รอง (ผลผลิต/ Output)
2.1 ร้ อ ยละบุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ การเสริ ม พลั ง ผู้ ป กครอง/การใ ห้
คาปรึกษา
2.2 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

ร้อยละ

50

NA

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

90

100
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
2. นางสาวภรณี
3. นางสาวอภิรดี
4. นางปาณิสรา
5. นางสาวถิรดา
6. นางสาวชรันดา
7. นางสาวมาลิณี
8. นางสาวชลลดา

แก้วเฮ้า
เอื้อจรัสพันธุ์
ภูลายดอก
เรือง
ทัลคามุล
ขันวิชัย
ศรีวงค์จันทร์
สีหะกุลัง

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อานวยการฯ
นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาชุดนวัตกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคานวณสาหรับ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เ ป ้า ป ร ะ ส ง ค ์
เป้าประสงค์ที่ 5 นวัตกรรม งานวิชาการ และงานวิจัยได้รับการขยายผลสู่เครือข่าย
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลกั การและเหตผุ ล
ปัญหาการเรียนเป็นปัญหาสาคัญที่สังคมไทยให้ความใส่ใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
โดยเฉพาะจากการรายงานสถานการณ์ IQ เด็ก ไทยพบว่า ต่ ากว่ าค่ ามาตรฐานเมื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียทาให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลเรื่องสติปัญญา IQ รวมไปถึง EQ ของเด็ก
มากขึ้นด้วย
ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาการเรียนมีหลายประการ ทั้งจากปัญหาการดูแลครอบครัว คุณภาพการสอน
รวมถึงปัจจัยที่ตัวเด็กเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคจิตเวชเด็กที่ส่งผลต่อการเรียน เช่น โรคสมาธิสั้น ซึ่งทาให้
เด็กขาดสมาธิมีพฤติกรรมซนอยู่ไม่นิ่ง ไม่สามารถเรียนได้เต็มที่ตามศักยภาพ โรคทักษะการเรียนบกพร่อง
ซึ่งทาให้เด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียน หรือการคานวณ โรคสติปัญญาบกพร่องซึ่งทาให้เด็กเรีย นรู้ช้า
พัฒนาการช้ากว่าเกณฑ์และพบปัญ หาพฤติกรรมร่ วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบความชุก ของปั ญ หา
เหล่านี้ในเขตสุขภาพที่ 7 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยพบสติปัญญาบกพร่อง ร้อยละ 10.75 (ความชุกใน
ประเทศไทย ร้อยละ 6.1 ความชุกสากล ร้อยละ 2 - 3) ส่วนสมาธิสั้นพบความชุกสูงถึง ร้อยละ 9.4
(ความชุกในประเทศไทย ร้อยละ 8.1 ความชุกสากลร้อยละ 5 - 12) โดยรวมแล้วมีเด็กวัยเรียนที่มีปัญหา
สุขภาพจิตที่ควรได้รับการดูแลในเขตสุขภาพที่ 7 กว่าร้อยละ 20
เด็ ก วั ยเรี ยนที่ มีปัญ หาการเรี ยนเนื่อ งมาจากสาเหตุ ทางสุ ข ภาพเหล่านี้ มากกว่าร้ อ ยละ 90
ยังไม่ได้รับบริการทางสาธารณสุข เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากร และทรัพยากรในการจัดบริการ ทาให้
อัตราการเข้าถึงบริการต่ากว่าร้อยละ 5 ทั้งสิ้น เมื่อเด็กเหล่านี้ไม่ ได้รับการดูแลจะเกิดปัญหาการเรียน
ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ส ามารถอยู่ ใ นระบบโรงเรี ย นได้ หรื อ แม้ อ ยู่ ไ ด้ ก็ ใ ช้ ค วามสามารถของตนเองไม่ เ ต็ ม ที่
เมื่อไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน ทาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมตามมา
โดยมักแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น เช่น ตั้งครรภ์วัยรุ่น ยาเสพติด พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว
รุนแรง เป็นต้น
เด็กวัยเรียนที่มารับบริการในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ที่ได้รับการฟื้นฟูทางการศึกษาตามแผน
การศึกษาเฉพาะบุคคล ในรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องฝึก และการให้โปรแกรม
กลับไปฝึกต่อที่บ้านโดยผู้ปกครองเป็นคนช่วยในการฝึกเด็กตามโปรแกรมที่ จัดให้เฉพาะบุคคล พบว่า
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ผู้ ป กครองไม่ เ ห็ น ความสาคั ญ ในการฝึก ผู้ ป กครองขาดความรู้ ขาดเทคนิค ไม่มีเ วลาในการฝึก เด็ ก
ตามโปรแกรมที่ทางกลุ่มงานจัดให้ ทาให้เด็กไม่มีความรับผิดชอบ ทางานที่มอบหมายให้ ไม่สาเร็จ ไม่มี
การบ้านมาส่งผู้ฝึก เด็กไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการพั ฒนาด้ านทัก ษะ
วิชาการเต็มตามศักยภาพ
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยเติ ม ความรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนทั ก ษะวิ ช าการ ด้ า นการอ่ าน การเขี ย น การปรั บ
พฤติกรรมและการสร้างวินัย เชิงบวก เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเห็นแบบอย่างในการนาไปสอนหรื อฝึก
ลูกหลานต่อเนื่องที่บ้านโดยเครื่องมือที่จัดทาขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ งาน
ประหยัด และสามารถนากลับมาศึกษาทบทวนได้ตลอดเวลา ซึ่งโครงการนี้ จัดทาโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ป กครองมีค วามรู้ ค วามเข้ าใจในเรื่ อ งเทคนิ ค วิธี ก ารสอนรู้ จัก วิ ธีก ารสร้ างวินั ย เชิ ง บวกให้ กั บ
ลูกหลาน ทาให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น และเป็นต้นแบบ
นาไปใช้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนนักวิชาการศึกษาพิเศษอื่นต่อไปได้
วัตถุประสงค์
1. ได้ น วั ต กรรมในการเสริ ม ทั ก ษะ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนการอ่ า น การเขี ย น ส าหรั บ พ่ อ แม่
ผู้ปกครองที่สามารถนาไปฝึกเด็กที่บ้านได้
2. ผู้ปกครองมีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนการอ่าน การเขียน
3. เด็ ก ที่ ม ารั บ บริ ก ารในกลุ่ ม งานการศึ ก ษาพิ เ ศษได้ รั บ การฝึ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี พั ฒ นาการ
ด้านทักษะวิชาการ ด้านการอ่าน การเขียนดีขึ้น
กลุ่มเปา้ หมาย
1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กที่มารับบริการทางการศึกษาพิเศษ
2. เด็กที่ปญ
ั หาทางการเรียน และมารับบริการทางการศึกษาพิเศษ
ระยะเวลาดาเนนิ การ
กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2564
กิจกรรมที่ 3 : วันที่ 20 สิงหาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
ห้องฝึกการศึกษาพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 30,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 29,800 บาท

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลัก (ผลลัพธ์ / Outcomes)
1.1 ได้ชุดนวัตกรรมในการเสริมทักษะ เทคนิค วิธีการ
สอน การอ่าน การเขียนเล่ม 2 และเล่ม 3 สาหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง ที่สามารถนาไปฝึกเด็กที่บ้านได้
1.2 ได้ สื่ อ วิ ดี โอเทคนิ ค การสอนเสริ มทั ก ษะ
เทคนิ ค วิธีการสอน การอ่ า น การเขี ย นส าหรั บ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง
2. KPI รอง (ผลลัพธ์ / Outcomes)
2.1 ผู้ ป กครองมี ทั ก ษะ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน
การอ่าน การเขียน
2.2 เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นทั ก ษะวิ ช าการด้าน
การอ่าน การเขียนดีขึ้น

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย

ผลการดาเนนิ งาน

ชุด
ร้อยละ

1
70

2
100

ชุด
ร้อยละ

1
70

1
70

ราย
ร้อยละ
ราย
ร้อยละ

50
70
50
70

50
70
48
68.57

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการจัดทาโครงการครั้งนี้ ได้ชุดนวัตกรรมทักษะการอ่าน เขียน จานวน 2 ชุด คือ
ชุดอ่านเขียน เก่ง เล่ม 2 และชุดอ่านเขียน เก่ง เล่ม 3 ผู้ดาเนินโครงการได้นาชุดนวัตกรรมเผยแพร่แก่
ผู้ ป กครอง และน าไปทดลองใช้ กับ เด็ก ที่ มี ปัญ หาการเรี ย น ท าให้ ผู้ ป กครองสามารถเรี ย นรู้ เ ทคนิค
การสอนจากหนังสือ สื่อวิดีโอการสอน แล้วนาเทคนิค วิธีการฝึกทักษะการอ่าน การเขียนไปพัฒนาลูก
ของตนเองที่บ้านได้ต่อเนื่อง สามารถประเมินความก้าวหน้าของเด็ก ได้เองที่บ้าน ทั้งนี้ทางผู้จัดทาได้
เผยแพร่ลงทางเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสามารถเข้าถึงได้
และจะพัฒนาชุดนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่าน เขียน และเทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้างวินัย
เชิงบวกขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
3. นางสาวศิริพร
แซ่ม้า
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
หัวหน้าโครงการ
4. นางปาณิสรา
เรือง
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ คณะทางาน
5. นายวชิระ
ตั้งเสรี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะทางาน
6. นางสาววราฉัตร มณีวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทางาน
7. นางกรรณิกา
ธรรมสัตย์ นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ เลขานุการ
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ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

ประชมุ วางแผนการดาเนนิ โครงการ ครงั้ ที่ 1
ร่วมหาแนวทางการจัดทาและกระบวนการทาชุดนวัตกรรมเสริมทักษะ การอ่าน การเขียน

ประชมุ ตดิ ตามการดาเนนิ โครงการ ครงั้ ที่ 2
ติดตามผลการดาเนินงานการพัฒนาชุดนวัตกรรมเสริมทักษะ การอ่าน การเขียน
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ประชมุ สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ ครงั้ ที่ 3
สรุปผลการจัดทาชุดนวัตกรรมเสริมทักษะ การอ่าน การเขียน และประชุมร่วมกับทีมพัฒนาสื่อ App HERO

ชุดนวัตกรรมเสริมทักษะ การอ่าน การเขียน เล่ม 2 และเล่ม 3
พร้อมด้วยวิโอการสอนทักษะการอ่าน การเขียน การปรับพฤติกรรม และการสร้างวินัยเชิงบวก
สาหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การประชุ ม Inter-Hospital Conference
ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เปา้ ประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 5 นวัตกรรม งานวิชาการ และงานวิจัยได้รับการขยายผลสู่เครือข่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อนุกรรมการกลุ่มวัยรุ่น
หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน งานสุขภาพจิตและจิตเวช
ชุมชน และฝ่ายสนับสนุนบริการ (สหวิชาชีพทุกสาขา)
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
จึงกาหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สาคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยได้กาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดภายใต้แนวคิด ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บาบัดรักษาอย่างถูกต้อง โดยแพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ และหลังจากที่
ผู้ เ สพได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาแล้ ว ก็ ส ามารถกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมอย่ า งปกติ สุ ข โดยรั ฐ บาลจะให้
การติ ดตามช่ วยเหลือส่งเสริ มการประกอบอาชีพ เพื่ อให้ ผู้ เสพได้เริ่ มต้นชีวิตใหม่ “เปลี่ยนเพื่ อครอบครั ว
เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” และผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกาหนดให้เร่งรัดปราบปราม
การค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุ กภาคส่ วนในสั งคมให้ ร่ วมด าเนิ นการในลั กษณะบู รณาการ ควบคู่ กั บมาตรการทางกฎหมาย ซึ่ งทาง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ส.) ได้รวบรวมข้อมูลของ
กลุ่ มผู้ เข้ ารั บการบ าบั ดรั กษา เมื่ อปี 2558 พบว่ าผู้ เข้ ารั บการบ าบั ดรั กษาส่ วนใหญ่ อาศั ยอยู่ ในพื้ นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 31.8 รองลงมาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ร้อยละ 24.5 ภาคกลาง ร้อยละ 22.0
ภาคใต้ ร้ อยละ 12.6 และ กทม. ร้ อยละ 9.1 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่ าง 20-24 ปี คิดเป็นร้ อยละ 21.8
รองลงมามีอายุระหว่าง 15-19 ปี ร้อยละ 20.4 และมีอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 17.4 พบว่าผู้เข้ารับการ
บาบัดรักษาที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีมากเป็นอันดับ 2 รองจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และสาหรับผู้เข้าบาบัดรักษา
ที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 15 ปี ซึ่ ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ นช่ ว งก่ อ นวั ย เสี่ ย งและต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม สร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น
อีกทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีการใช้ยาเสพติดมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย และมีจานวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ที่จะทาให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้ าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่
ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ เป็นต้น ข้อมูลรายงานผู้ป่วยใช้
สารเสพติดของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562)
พบว่ามีผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดมารับบริการ ร้อยละ 0.87 ในปี 2560 ร้อยละ 3.02 ในปี 2561
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ร้อยละ 1.88 ในปี 2562 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดที่มารับบริการมีจานวน
เพิ่มขึ้นในปี 2561 ถึงแม้จานวนจะลดลงในปี 2562 แต่ถือว่ายังมีผู้ป่วยมารับบริการอยู่ต่อเนื่อง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการการดาเนินงานกลุ่มวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้เล็งเห็ นถึงความส าคัญตามนโยบายกรมสุ ขภาพจิต ด้านการพั ฒนา
มาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ในมิติของการพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพจิ ต และจิ ตเวชส าหรั บเด็ ก และวั ยรุ่ นให้ มุ่ งเน้ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการดู แลรั ก ษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนาระบบบริการสุขภาพจิ ตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุ ขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาการใช้สารเสพติด และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของ
เด็กและวั ยรุ่ นที่ มีปัญหาสุ ขภาพจิ ต จึ งได้จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ การประชุ ม Inter-Hospital
Conference ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่ายขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้วิพากษ์จาก
โรงพยาบาลเครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรในสถาบันฯ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้บุคลากร
ในสถาบั นฯ และภาคี เครื อข่ ายมี ความรู้ เกี่ ยวกั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ ส ารเสพติ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถดู แ ล
และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการดูแลผู้ป่วยใช้ยาเสพติด
2. ส่งเสริมการประสานงานเป็นทีมที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรจากภาคีเครือข่าย
ระยะเวลาดาเนนิ การ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564
พื้นที่ดาเนินการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง บป ร ะ ม า ณ
เงินงบประมาณ จานวน 38,330 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 38,330 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)

หนว่ ยนบั

1. KPI หลัก (ผลลัพธ์/ Outcomes)
1.1 จานวนบุคลากรทั้ง 4 หน่วยงานและภาคีเครือข่าย

คน

65

65

ร้อยละ

90

100

ร้อยละ

80

100

2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 บุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
เกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติด
2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติ ก ารในครั้ งนี้ ด าเนิน ขึ้น เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้าร่ วมประชุ ม มี ค วามรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติ ดและมี
อาการทางจิ ต และส่งเสริ มการประสานงานของทีม เครือ ข่ายที่ดูแลผู้ ป่ว ยยาเสพติ ด กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ มีผู้เข้า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจานวน 65 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน
เนื้อหาการอบรมเป็นการนาเสนอกรณีศึกษาของ 5 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 กรณีศึกษา โดยมีอาจารย์
ผู้วิพากษ์เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยใช้สารเสพติดและมีอาการทางจิต และเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใช้สารเสพติดและ
มีอาการทางจิ ต ในเวลา 45 - 60 นาที โดยลาดับแรกเป็น การน าเสนอกรณีศึ ก ษาของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น ลาดับที่สองเป็นกรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ลาดับที่
สามเป็นกรณีศึกษาของโรงพยาบาลน้าพอง ลาดับที่สี่เป็นกรณีศึกษาของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่ห้าเป็นกรณีศึกษาของโรงพยาบาลพล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีผลการประเมิน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 65 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.62 มีช่วงอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 47.69 ประกอบอาชีพพยาบาล
39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60 รั บ ผิ ด ชอบด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ทั้ ง 65 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และท างาน
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 28 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08
ส่ วน ที่ 2 ความพึ งพอใจของผู้ เข้ าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า ส่ วนใหญ่ มี ระดั บ
ความพึ งพอใจมากถึง มากที่ สุด เรี ยงลาดับตามประเด็นการประเมิน ดั งนี้ 1) เนื้อ หาความรู้ ที่ได้รับ
เหมาะสมทันยุคสมัย เข้าใจง่าย นาไปใช้ประโยชน์ได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) สื่อ/
เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น มี QR Code) ดึงดูดความสนใจ ง่ายต่อการนาไปใช้ เหมาะสม
และเพียงพอต่อจานวนผู้รับความรู้ 3) รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เหมาะสมกับเนื้อหาเหมาะสมกับผู้รับ
ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับความรู้มีส่วนร่วม 4) วิทยากรสอนตรงกับเนื้อหาเข้าใจง่าย 5) ระยะเวลา
ที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยทอดความรู้ มี ค วามเหมาะสม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100, 88.89, 100, 100 และ 73.33
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ควรจัดอย่าง
ต่อเนื่อง เคสแลกเปลี่ยนดีมาก อยากให้มีเคสที่หลากหลายและมีความซับซ้อนน่าสนใจ ได้ความรู้มาก
ทาให้เข้าใจการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น อาหารและอาหารว่างรวมถึงการดูแลประทับใจมากๆ
ควรมีเอกสารประกอบ และหากมีเคสให้ศึกษาล่วงหน้ าก่อนจะดีมาก

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
1. เกิดผลดีกับบุคลากร ทาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยใช้สารเสพติด
มีอาการทางจิต ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
2. เกิดแนวทางในการดูแ ลผู้ป่วยใช้สารเสพติดและมีอาการทางจิตที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยมีอาจารย์ผู้วิพากย์เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
3. เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
4. เกิดความประทับใจคณะทางานของโครงการ
5. บุคลากรมีความเข้าใจผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดและมีอาการทางจิตมากขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. รูปแบบการนาเสนอกรณีศึกษาของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน ทาให้ขาดข้อมูลบาง
ประการที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการดูแลผู้ป่ว ยให้
ถูกต้องเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่สามารถอยู่ร่วมการประชุมตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการประชุม
จึงขาดความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้มีการจัดประชุมช้ากว่ากาหนด
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้เครือข่ายบางหน่วยงาน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
2. นางสาวชนัฐดา
ภูวิชัย
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ ที่ปรึกษา
3. นางปฏิญญา
อัดโดดดร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
4. นายวันพิชิต
ทองเหง้า
นักสังคมสงเคราะห์
คณะทางาน
5. นางสายฝน
โรจน์พานิช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
6. นางสาวสิริกร
ศรีสุริยจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
7. นายวัชรินทร์
เอี่ยมศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
8. นางศศิวิมล
วัลย์เครือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
9. นางสาววารุณี
รัตนเหลี่ยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
10. นางสาวปุณยนุช ฝางขันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
11. นายธนกฤต
ประภา
นักกิจกรรมบาบัด
คณะทางาน
12. นางสาวนภาพร คาแพงเมือง เภสัชกรปฏิบัติการ
คณะทางาน
13. นางสาวศิริพร
แซ่ม้า
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะทางาน
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ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
โครงการและกจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ ดงั นี้
1. โครงการส่ งเสริ มพั ฒนาการและสุ ขภาพจิ ต เด็ กและเยาวชนในพื้ นที่ โครงการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารการดู แ ลผู้ ป่ ว ยสมาธิ สั้ น พื้ น ที่ ต้ น แบบเขตสุ ข ภาพที่ 7
ปีงบประมาณ 2564
3. โครงการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายเรื่องการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะ
เริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS)
4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะในการดู แ ลเด็ ก พั ฒ นาการล่ า ช้ า
และทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ปกครองสาหรับผู้รับผิดชอบงานและบุคลากรสาธารณสุข
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 7
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ
เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ และการเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น
7. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตประจาปี 2563 “Working Together สุขภาพจิตคนไทยก้าวไปพร้อมกัน”
8. โครงการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออายุ การรั บรองกระบวนการคุ ณภาพสถานพยาบาล เพื่ อมุ่ งสู่
การบริการที่เป็นเลิศ
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาและปรับปรุงเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จพระเทพรั
พระเทพรัตตนราชสุ
นสุ ดาฯ
ดาฯสยามบรมราชกุ
สยามบรมราชกุมมารีารี ปีปีงงบประมาณ
บประมาณ 2564 เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
งเหนืออ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒนาและสนับสนุน ระบบบริ ก ารสุขภาพจิ ตเด็ก และวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8 นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7, 8 และ 9
หลกั การและเหตผุ ล
ตามที่ สมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มีพระราชดาริให้ดาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2532 เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้ น เพื่อเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม ปัจจุบันมีสถานศึกษากว่า 870 แห่ง จากส่วนราชการ
7 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการตามพระราชดาริ และส่วนราชการที่มีความชานาญเฉพาะด้านให้การสนับสนุน
เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ในการดาเนิ นงานมีแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร ตามพระราชด าริ ฉบั บที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569) เป็ นต้ น เป็ นแนวปฏิ บั ติ
ซึ่งประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างสุขภาพของครรภ์มารดา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม การเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนทางการงานอาชีพ การปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภู มิปัญญาของท้ องถิ่นและของชาติ ไทย การขยายการพั ฒนาจากโรงเรี ยนสู่ ชุมชน และ
การพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ สาหรับการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา
ได้ดาเนินการในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น
การดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กดังกล่าวได้มีความก้าวหน้ามาโดยลาดับ แต่ยังมีชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูแลเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ไม่สมวัย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาด้านอื่น ๆ
ปี 2560 กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะ
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริ มพั ฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน
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ซึ่งเป็นพื้นที่ทรงงานในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามมกุ ฎราชกุ มารี พั ฒนาเป็ น โปรแกรมส่ ง เสริ มพั ฒนาการและสร้ างวิ นั ยเชิ ง บวกในเด็ ก ปฐมวั ย
(Preschool Parenting Program : Triple-P) เพื่อทากิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้กับ
พ่ อแม่ผู้ ปกครองเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติ พั นธุ์ในพื้ นที่สุขศาลาพระราชทาน ผลพบว่า เด็กปฐมวัยที่พ่ อแม่
ผู้ปกครองเข้ากลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูมีพัฒนาการสมวัยสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่พ่อแม่ไม่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการและให้สุขศึกษาตามแนวทาง DSPM ในระบบบริการปกติ 14.25 เท่า ความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่รับบริการในระบบปกติในระดับสูง (Large Effect Size) พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่มที่รับบริการในระบบปกติในระดับสูงมาก (Extra Large Effect Size) และ
เมื่อขยายผลในพื้นที่จังหวัดน่าน ทุกอาเภอ ในเด็กปฐมวัย 1,354 คน พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มขึ้นหลังพ่อแม่เข้ากลุ่มกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็ก โดยไม่ต้องส่งต่อมารับบริการในโรงพยาบาล
ชุมชน ในปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชกระแสให้ทดลองใช้โปรแกรม Triple-P ในโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์
จังหวัดอุบลราชธานี ผลพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวั ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 75.6 เป็นร้อยละ 87.2
ความฉลาดทางอารมณ์ ผ่ านเกณฑ์ เพิ่ มขึ้ น จากร้ อยละ 54.55 เป็ นร้ อยละ 86.84 ซึ่ งเป็ นการช่ วยลด
การส่งต่อเด็กจากพื้นที่ทุรกันดารเข้ารับบริการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลชุมชนได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ปี 2563 แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต ภายใต้ความร่วมมือของ
กรมสุขภาพจิตและสานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษา
ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
ผลการศึ กษาเบื้องต้ น พบว่า ต้ นทุ นในการจั ดบริ การในมุมมองของผู้ ให้ บริ การเท่ากับ 1,419.51 บาท
ต่ อเด็กปฐมวัย 1 คน และต้ นทุ นในมุมมองของผู้ รั บริ การเท่ากับ 1,116.57 บาทต่ อเด็กปฐมวัย 1 คน
และ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแส ณ ศูนย์การเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตาบลแม่ตื่น
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก “ให้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุ มโรงเรียนใน
พื้นที่ห่างไกล นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาของเด็กแล้ว ยังจะเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ”
ทางสานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี รับสนองพระราชกระแสและประสานกรมสุขภาพจิต เพื่อร่วมขั บเคลื่อนงานให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ภายใน ปี 2569 โดยกาหนดให้ปี 2564 เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (Learning Curve) จานวน
88 พื้นที่ ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ (ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 3 ที่ไม่มีโรงเรียนในพื้นที่โครงการ) ก่อนจะขยาย
ผลในปีต่อไป กรมสุขภาพจิตได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และจัดทา “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
สุ ขภาพจิ ต เด็ ก และเยาวชน ในพื้ น ที่ โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
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ในพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ขึ้น
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งในและนอกระบบสุขภาพในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการในพระราชดาริในพื้นที่เรียนรู้ทั้ง 88 แห่ง ดาเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นขยายผลต่อไป
ในการนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
พั ฒนาการและสุ ขภาพจิ ต เด็ ก และเยาวชนในพื้ น โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2564 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10 จานวน 17 พื้นที่ 12
อาเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม สกลนคร บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร
อุบลราชธานี และอานาจเจริญ เพื่อให้บรรลุผลตามพระราชดาริฯ
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการ ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม มีคุณภาพ
2. เพื่ อพั ฒนาพื้ นที่ ต้ นแบบให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ทั กษะการเลี้ ยงดู เด็ ก ส าหรั บการขยายผลใน
พื้นที่โครงการทั้งหมด
3. เพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครองให้เกิดวัฒนธรรมใหม่
ในการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อาเภอ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริ มพั ฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่ านการพั ฒนาพ่ อแม่
ผู้ปกครอง
5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรระดับตาบล ในการทากลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้ หมาย
1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาการ/ กระตุ้นพัฒนาการ ในหน่วยบริการ จานวน 75 คน ดังนี้
1.1 ครู ในศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กหรื อชั้ นเรี ยนอนุ บาล/ เจ้ าหน้ าที่ / จิ ตอาสา ในสุ ขศาลา
พระราชทานในพื้นที่เรียนรู้ 12 แห่ง จานวน 24 คน
1.2 บุ คลากรสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล โรงพยาบาลชุ มชนและ
โรงพยาบาลประจาจังหวัด บุคลากรจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 10 จังหวัด 12 อาเภอ
จานวน 30 คน
1.3 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต จานวน 20 คน
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2. กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ
2.1 เด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี ในพื้นที่เรียนรู้เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน
10 จังหวัด 12 อาเภอ 17 พื้นที่เรียนรู้ อาเภอละ 30 คน รวม 510 คน
2.2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 6-12 ปี ในพื้นที่เรียนรู้ 17 แห่ง
พื้นที่ละ 30 คน รวม 510 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ
เงินงบประมาณ กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกลู ) จานวน 208,000 บาท และสนับสนุนจาก
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 80,900 บาท รวมเป็นเงิน 288,900 บาท ใช้จ่ายไป
ทั้งสิ้น 223,800 บาท
ผลการดาเนินงาน
สถาบั น สุ ขภาพจิ ต เด็ ก และวั ยรุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ได้ ด าเนิ น งานโครงการส่ งเสริ ม
พั ฒนาการและสุ ขภาพจิ ตเด็ กและเยาวชนในพื้ นที่ โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาเด็ กและเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2564 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือของเครือข่ายบริการสุขภาพจิตในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 7 8 และ 9 ได้แก่ ศู นย์สุขภาพจิ ตที่ 7 8 และ 9 โรงพยาบาลจิ ตเวชเลยราชนคริ นทร์
โรงพยาบาลจิ ตเวชนครพนมราชนคริ นทร์ และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริ นทร์ โดยได้ จัด
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นากลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple - P) ในวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ก าหนดกลุ่มเป้ าหมายในโครงการ 75 คน มีผู้ เข้าร่ วมทั้ งสิ้น 68 คน คิดเป็นร้ อยละ 81.3
(ขาดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 จานวน
12 คน เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ สีแดงเข้ม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงส
สาธารณสุข จึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมโครงการได้) การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้ แบบประเมิ น ความพึ งพอใจ อยู่ ในระดั บ ความพึ งพอมากถึ งมากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 95.56
เรียงลาดับตามประเด็นการประเมิน ดังนี้ 1) เนื้อหาความรู้ ที่ได้รับ เหมาะสมทันยุคสมัย เข้าใจง่าย นาไปใช้
ประโยชน์ได้และสอดคล้องกั บวัตถุประสงค์ ของโครงการ 2) สื่อ/ เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้
ดึ ง ดู ด ความสนใจ ง่ า ย ต่ อ การน าไปใช้ เหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ จ านวนผู้ รั บ ความรู้ 3) รู ป แบบ
การถ่ายทอดความรู้เหมาะสมกับเนื้อหาเหมาะสมกับผู้รับ ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับความรู้มีส่วนร่วม
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4) วิทยากร สอนตรงกั บเนื้อหาเข้ าใจง่ าย 5) ระยะเวลาที่ใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ มี ความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 100, 90.54 , 97.12, 100 และ 90.14 ตามลาดับ
กลุ่มเป้าหมาย ที่ เข้าร่ วมโครงการผ่ านการพั ฒนาศั กยภาพให้ เป็นพี่ เลี้ ยงกระบวนการในพื้ นที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้ ร้ อยละ 100 มีคะแนนประเมินความรู้ ทักษะ โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเสริมพลังครอบครัวผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 100 การฝึ กปฏิบัติ
การน ากลุ่มกิจกรรม Triple - P ผ่ านเกณฑ์ประเมินร้ อยละ 100 การประเมินทักษะการโค้ชผู้น ากลุ่ม
ร้อยละ 100 และจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ไม่สามารถลงพื้นที่จัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในพื้นที่เรียนรู้ตามแผนงานโครงการกาหนดไว้ได้ เพราะกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple - P) เป็นกิจกรรมกลุ่ม มีลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกัน
เป็ นความเสี่ ยงต่ อการติ ดเชื้ อโควิ ด 19 จึ งได้ วางแผนด าเนิ นกิ จกรรมในช่ วงต้ น ปี งบประมาณ 2565
ทาให้ไม่สามารถวัดผลพัฒนาการและสรุปผลการดาเนินการในพื้นที่เรียนรู้เป้าหมายได้
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยเข้าร่วมโครงการ
1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี มีความฉลาด
ทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดีหลังเข้าร่วมโครงการ
1.3 ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวั ยมี
ทั กษะการเลี้ ยงดู เด็ กปฐมวั ยเพิ่ มขึ้ นหลั งเข้ าร่ ว ม
โครงการ
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 บุคลากรระดับเขต จังหวัด อาเภอ (รพศ./
รพท./ รพช./ สสจ./ สสอ.) และบุคลากรกรมสุขภาพจิต
สามารถเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือได้

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ตามแผนได้

100
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
1. บุคลากรสาธารณสุ ขระดั บเขต จั งหวัด อ าเภอ ได้รั บการพั ฒนาสมรรถนะในการเป็นพี่ เลี้ ยง
กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย เพื่อกลับไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เรียนรู้ของตนเอง และบุคลากรสาธารณสุขระดับตาบล และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการทากลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่
2. บุ คลากรสาธารณสุ ขและบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ เรี ยนรู้ การปรั บพฤติ กรรมเด็ ก เปลี่ ยน
แบบแผนพฤติ ก รรมการเลี้ ยงดู เ ด็ก ของพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ให้ เ กิด วัฒนธรรมใหม่ ในการเลี้ยงดู เ ด็ ก
โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ข้อเสนอแนะ
1. การดาเนินงานโครงการในครัง้ นี้ดาเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งมีข้อจากัดด้านกระบวนการ รูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การต้องแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น
ห้ องย่ อย 3 ห้ อง ผู้ เข้ าร่ วมไม่ เกิ น 25 คน มี การเว้ นระยะห่ าง สวมหน้ ากากอนามยที่ ได้ มาตรฐาน
งดการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ขาดการปฏิสัมพันธ์ และสัมพันธภาพ
อีกทั้งยังทาให้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
อาจต้องมีการออกแบบกิจกรรมใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ และวิถีชีวิตใหม่
2. ไม่สามารถลงพื้นที่จัดกิจกรรมได้ ทาให้ผู้รับบริการขาดโอกาสในการรับบริการกระตุ้นพัฒนาการ
บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะไม่ได้ใช้ทักษะที่เรียนรู้ไปเป็นเวลานาน อาจหลงลืมกระบวนการ จึงควร
มีการทากลุ่ม ทบทวน ทักษะ ความรู้ ซ้อมแผนการปฏิบัติงานก่อนการลงพื้นที่ เช่น การประชุมทบทวน
การดาเนินการก่อนการปฏิบัติงาน (Before Action Review : BAR)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นางสาววรรณิสา
โกมลไพศาล นายแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
3. นางสุดารัตน์
ยอดประทุม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นางกรพินธุ์
ดวงทองพล นักกิจกรรมบาบัด
คณะทางาน
5. นางชฎาพร
บุญจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นางวรรณอรุณ
ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
7. นางสาวมาลิณี
ศรีวงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ
8. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เ อ ก สา ร ป ร ะ ก อ บก า ร อ บร ม โค ร ง ก า ร

ตัวอยา่ งประกาศนยี บตั ร
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 7
ปีงบประมาณ 2564
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8 นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7
หลกั การและเหตผุ ล
จากการสารวจทางระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2001 รายงานว่ามีความชุกของ
ความผิดปกติทางจิตเวชในเด็กและวั ยรุ่นอยู่ประมาณร้อยละ 20 และในร้อยละ 20 นั้นมีเด็กและวัยรุ่น
ที่ มี ความผิ ดปกติ ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งได้ รั บการดู แลและบ าบั ดรั ก ษาด้ วยบริ การทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ขอยู่ ประมาณร้ อ ยละ 5-6 (WHR, 2001) และเกิ นครึ่ งของโรคทางจิ ต เวชทั่ วไปที่ มี อ าการ
ไปจนตลอดชี วิ ต และจะเริ่ มมี อ าการปรากฏครั้ งแรกเมื่ อ อายุ ประมาณ 14 ปี (Kessler et al, 2005)
โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder) เป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญทางจิตเวชเด็ กและ
วัยรุ่นในยุคปัจจุ บัน จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่าใน เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี มีอัตราการป่วยด้ วย
โรคสมาธิ สั้ นร้ อ ยละ 5.4 และคาดว่ ามี เด็ กป่ วยด้ วยโรคสมาธิ สั้ น ประมาณ 437,136 คนทั่ วประเทศ
(กรมสุขภาพจิต, 2560) แต่ยังเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพจิตได้น้อยมาก โดยในปี 2560 มีเพียงร้อยละ
10.55 โรคสมาธิสั้นพบอาการตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน เด็กจะขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่นิ่ง หุนหัน
พลันแล่น ผู้ปกครองมักเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กดื้อเด็กซนปกติทั่วไป คิดว่าเมื่อเด็กโตขึ้นจะหายได้เอง จึงไม่พา
เข้ารับการรักษา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนและเกิดโรคทางอารมณ์และพฤติกรรมสูงกว่าเด็กทั่ วไป
เสี่ ยงต่ อ การก่ อ ปั ญ หาสั ง คมโดยเฉพาะปั ญ หาความรุ น แรง อาชญากรรม และยาเสพติ ด เมื่ อ โตขึ้ น
โรคสมาธิสั้นเมื่อได้รับการรักษา ประมาณ 2 ใน 3 อาการจะหายหรือดีขึ้น สามารถเรียนหนังสือและทางาน
ได้เหมือนคนทั่วไป กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายจัดทาทศวรรษการเข้าถึงการรักษาของเด็กโรคสมาธิ สั้น
โดยตั้งเป้าหมายภายใน 10 ปี จะเพิ่มอัตราการเข้าถึงให้ได้ร้อยละ 75
ในเขตสุขภาพที่ 7 การเข้าถึงระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยังคงน้อยเมื่อเทียบกับสถิติ ของ
เขตบริการสุขภาพอื่น เนื่องด้วยทรัพยากรทางการแพทย์ ระยะทางที่ห่ างไกลจากหน่วยบริการสุ ขภาพ
ตติ ยภู มิที่ มีบริ การด้านจิ ตเวชเด็กและวัยรุ่ น ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และปัญหา
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ของประชาชนยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ และท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง
ต่อการปฏิบัติงาน มีการประมาณการว่า มีเด็กกลุ่มเสี่ยงโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประมาณ 70,000 คน
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ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่ต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้เข้าสู่ระบบบริการก่อนที่เด็ก
เหล่านั้นจะเติบโตเป็นปัญหาของสังคมต่อไป โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถือเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องวางแผนร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 7 ให้สามารถ
จัดระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ของตนเองได้ เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่บริการของตนเอง
สามารถรั บการรั กษาได้ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเป็นการพั ฒนารู ปแบบการด าเนินงานจึงวางแผน
ดาเนินงานร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อคัดเลือกพื้นที่ร่วมดาเนินงานพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น จึงได้จัดทาโครงการ
พั ฒนาพื้ นที่ ต้ นแบบการด าเนินงานระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตในกลุ่ มเด็กสมาธิ สั้น ปีง บประมาณ 2564
โดยความร่วมมือของสถาบันฯ ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนเป้าหมาย
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบบริการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรี ยนผ่ าน HERO Consultant Application HERO และโปรแกรม
School Health HERO เพื่ อให้ เด็กกลุ่มเสี่ยงโรคสมาธิสั้นเข้าถึงระบบบริ การสุขภาพเพิ่ มขึ้น และเพื่ อให้
เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นในเขตสุขภาพที่ 7 ต่อไป
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดาเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กสมาธิสั้น
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ตน้ แบบ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่เป้าหมาย
4. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น
กลุ่มเปา้ หมาย
1. บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเป้าหมาย 60 คน
2. บุคลากรครู ในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 300 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
1. วันที่ 2 เมษายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
2. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
3. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
4. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 135,000 บาท ใช้จ่ายไป 47,800 บาท
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ผลการดาเนินงาน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ
ได้ ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารการดู แ ลผู้ ป่ ว ยสมาธิ สั้ น พื้ น ที่ ต้ น แบบเขตสุ ข ภาพที่ 7
ปีงบประมาณ 2564 โดยได้ปรับแผนการดาเนินงานจากเดิม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์และเครือข่ายในการจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7
(จิตแพทย์พี่เลี้ยง) แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการดาเนินงานโครงการ
ผ่ า นการประชุ ม Video Conference ได้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามแผนการด าเนิ น งา นในวั น ที่
2 เมษายน 2564 และได้กาหนดพื้นที่ เป้าหมายเพื่ อพั ฒนาระบบให้ บริก ารสุขภาพจิตเด็ก และวั ยรุ่ น
ในโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
สุวรรณภู มิ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จั งหวัด ร้ อ ยเอ็ ด โรงพยาบาลกมลาไสย จั งหวัด กาฬสิน ธุ์ และ
โรงพยาบาลโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม วางแผนลงพื้ น ที่ ด าเนิ น การกิ จ กรรมที่ 1.2 ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทางคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และกิจกรรมที่ 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแพทย์และสหวิชาชีพด้านคลินิกในการจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7 ในช่วง
เดื อ น เมษายน - สิ ง หาคม 2564 แต่ ด้ ว ยสถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019
(โควิด 19) ที่ระบาดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการป้อ งกัน ควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 7
ออกประกาศข้อกาหนดให้งดการดาเนินกิจกรรม และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดของตนเอง และ
ห้ า มจั ด กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเสี่ ย งต่ อ การแพร่ เ ชื้ อ ฯ จึ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ว างแผน ไว้ ไ ด้
คณะทางานโครงการจึงได้ปรับรูปแบบการดาเนินกิจกรรมในลักษณะ Onsite คือการลงพื้นที่จัดกิจกรรม
เปลี่ยนเป็นการดาเนินการในรูปแบบติดตาม และเสริมพลังเครือข่ายจิตแพทย์พี่เลี้ยงกลุ่มเป้าหมายเดิม
ปี 2563 และอบรมความรู้ด้านการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ปีงบประมาณ
2564 ร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ จานวน 1 ครั้ง พบว่า กลุ่มเป้าหมาย มีระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่ วมกิจ กรรม ร้ อ ยละ 95.24 แต่ มีเ มื่อ สารวจความพร้ อมในการเข้าร่วมโครงการ พบความต้ อ งการ
เพี ยงร้ อ ยละ 50 โดยมีผู้ ใ ห้ ข้อ คิ ด เห็ น ไปในทิ ศ ทางเดียวกัน คื อ ขอให้ งดการจั ด กิจกรรมการอบรม
ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite กิจกรรมที่ 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพทย์และสหวิชาชีพ
ด้านคลินิกในการจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7 ในช่วงเดือน เมษายน - สิงหาคม
2564 เนื่องจากมีภาระงานด้านโควิด-19 มาก และการเรียนระบบออนไลน์ไม่เหมาะสมกับการฝึกทักษะ
การตรวจวินิจฉัย บาบัด รักษา มีข้อจากัดเรื่องเวลา อุปกรณ์สื่อสาร และภาระงาน จึงมีข้อตกลงร่วมกัน
ว่าให้ดาเนินงานร่วมกันใน ปีงบประมาณ 2565
ในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม
School Health HERO ผ่ า นระบบ Video Conference อ าเภออาจสามารถ และอ าเภอเสลภู มิ
จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการปรับแผนจากเดิมคือรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และได้ปรับงบประมาณการจัดประชุมนอกสถานที่เป็นการผลิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สื่อ สิ่งพิ มพ์ เ พื่ อ สนับสนุน การด าเนิน งานในพื้ น ที่ เพื่ อ ส่งต่ อ ให้ พื้ น ที่ต้ น แบบทั้ง 2 แห่ ง น าไปปรั บใช้
ในการให้ข้อมูลความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
เด็ ก และวั ย รุ่ น ให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ ป กครองเด็ ก รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การคื อ
การพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม School Health HERO มีผู้เข้าร่วมโครงการ
คือ 1) บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 พื้นที่อาเภอ
เสลภูมิ จานวน 182 คน 2) บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ร้อยเอ็ดเขต 2 พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในการใช้ Application HERO
พบว่ามีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 84.2 และพบว่าร้อยละ 15.8 รู้สึกกังวลกับการนาไปขยายผลในสถานศึกษา
ที่ตนเองรับผิดชอบ การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดร้อยละ 91.42 พบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite
เนื่องจากไม่คุ้นชิน ไม่พร้อมในการใช้ระบบออนไลน์ ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอบรมทวนซ้าให้อีกครั้ง
และต้องการให้มีการบันทึกเทปการประชุมเพื่อจะสามารถกลับมาดูย้อนหลังและสามารถนาเทปบันทึก
การประชุมไปใช้ชี้แจงแก่ครูในโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1 KPI หลัก (ผลลัพธ์/ Outcomes)
1.1 การเข้าถึงระบบบริการโรคสมาธิสั้นในพื้ นที่
เป้าหมายเพิ่มขึ้น

หนว่ ยนบั
ร้อยละ

1.2 พื้นที่เป้าหมายมีระบบดูแลผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

คลินิก
จิตเวชเด็กฯ
1.3 เกิดเครื อข่ายการด าเนินงานด้านจิตเวชเด็ ก เครือข่าย
และวัยรุ่น
2. KPI รอง (ผลผลิต/ Outputs)
2.1 แพทย์และทีมสหวิชาชีพสามารถจัดบริการได้
2.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ Application HERO ได้

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
5

มีบริการ

- อ.เสลภูมิ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.40
- อ.อาจสามารถ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.89
มีบริการ

มีเครือข่าย
ดาเนินงาน

เกิดเครือข่ายใหม่

90
300
80

ไม่วัดผล
425
84.2
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
จากการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมได้เลือกพื้นที่ต้นแบบ แบบการดาเนินงานระบบบริการ
สุขภาพจิตในกลุ่มเด็กสมาธิสั้น คือ อาเภอเสลภูมิ และอาเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการพัฒนา
ต่อยอดจากโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยงปี 2563 ซึ่งมีศักยภาพด้านการจัดบริการ
จิ ต เวชเด็ก และวัยรุ่ นแล้ว ในปีงบประมาณ 2564 จึงเพิ่ มเติ มกระบวนการค้นหาคัดกรองเชิงรุกผ่าน
เทคโนโลยีสุขภาพจิตคือระบบ School Health HERO การติดตามต่อเนื่องประกอบกับการดาเนินการ
ประสานกันอย่างเป็นระบบครู หมอ พ่อแม่ ทาให้สามารถค้นหาคัดกรองเด็กเข้าสู่ระบบริการได้เพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ต้นแบบทั้ง 2 แห่ง แม้ในสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ยังสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น
โดยเทียบการเข้าถึงบริการ ปี 63 และ 64 ดังนี้ อาเภอเสลภูมิมีอัตราการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 23.30
เพิ่มขึ้นเป็น 42.70 อาเภออาจสามารถ ร้อยละ 49.69 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 91.58
ข้อเสนอแนะ
1. การดาเนินงานโครงการในครั้งนี้ดาเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 ซึ่งมีข้อจากัดด้านกระบวนการ รูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติหน้างาน
บริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กใช้เวลานาน และต้องใช้ความชานาญในการตรวจวินิจฉัย ทาให้มี
ข้อจากัดมาก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมได้ ทีมแพทย์จาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ใหม่
2. การดาเนินงานผ่านระบบ School Health HERO ควรเปิดให้ครู/ บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียนเพื่อง่ายต่อการประสานงานและการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของระบบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
3. นางสาวภรณี
เอื้อจรัสพันธุ์ นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
4. นางสาววรรณิสา โกมลไพศาล นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
5. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นางปาณิสรา
เรือง
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ คณะทางาน
7. นางสาวถิรดา
ทัลคามุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
8. นางสาวชลลดา
สีหะกุลัง
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
คณะทางาน
9. นางวรรณอรุณ
ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
10. นางสาวอภิรดี
ภูลายดอก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
11. นางสาวชรันดา
ขันวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวมาลิณี
ศรีวงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เ ครือข่ายเรื่องการใช้เครื่องมือ วินิจฉั ย
ออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒนาและสนับสนุน ระบบบริ ก ารสุขภาพจิ ตเด็ก และวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8 นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานในเขต
สุขภาพ กลุ่มวัยปฐมวัย
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
4. โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หลกั การและเหตผุ ล
สถานการณ์ของภาวะออทิสติกในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมาก ผลสารวจของกรมสุขภาพจิตล่าสุดใน
ปี 2558 พบเด็กไทยอายุ 0-5 ปี มีอัตราป่วย 6 ต่อ 1,000 คน เพิ่มขึ้น 6 เท่าตัวในรอบ 11 ปี คาดว่า
ทั่วประเทศมีประชาชนไทยทุกวัยเป็นออทิสติกประมาณ 400,000 คน มีรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ
5,000 คน เฉลี่ยวันละ 13 คน เข้าถึงบริการรักษาฟื้นฟูแล้วร้อยละ 44 มีสถิติเฉลี่ยในปี 2020 ที่พบ
จานวนเพิ่มในอัตรา 1:54 ของประชากรวัยเด็ก เด็กที่เป็นออทิสติกนี้ สามารถรักษาได้ แม้ไม่หายขาด
แต่ จ ะท าให้ เ ด็ก สามารถใช้ ชี วิต ได้ เ ช่น เดีย วกั บเด็ก ปกติ เรี ยนหนังสือ และทางานได้เ ช่น เดีย วกั บ คน
ทั่วไป โดยผลการรักษาจะดีที่สุดเมื่ออายุต่ากว่า 3 ขวบ แต่ที่ผ่านมาการรักษาส่วนใหญ่จะเริ่มหลังอายุ
3 ขวบ พบว่า เด็กที่ป่วยเข้าถึงบริการได้น้อยมากประมาณร้อยละ 15
ข้อมูลจาก HDC ในเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีผู้เข้าถึงบริการและวินิจฉัยออทิ
สติ ก จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ขอนแก่ น กาฬสิ น ธุ์ มหาสารคาม ร้ อ ยละ 136.96, 95.20, 47.64, 64.94
ตามล าดั บ และยั ง มี โรงพยาบาลเครื อข่ ายที่ ไม่ มี จิ ตแพทย์ เด็ กและวั ยรุ่ น ผู้ รั บบริ การอยู่ พื้ นที่ ห่ างไกล
สถานการณ์โรคระบาด เศรษฐานะที่ทาให้ไม่สามารถเดินทางมารับบริการในพื้นที่ที่มีจิตแพทย์เด็ก และ
วัยรุ่นได้ จึงได้จัดให้โรงพยาบาลเครือข่ายส่ง ตัวแทนเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือ วินิจฉัยออทิสซึม
ระยะเริ่ ม แรกส าหรั บ เด็ ก ไทย (TDAS) เพื่ อ สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ม ากขึ้ น แต่ ยั ง มี บ างพื้ น ที่ ที่ ยั ง
ขาดความมั่นใจในการใช้เครื่องมือในการประเมินวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นว่า หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจ และมีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS)
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ก็จะทาให้แพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะออทิสซึมได้ถูกต้องและแม่นยา ผู้รับบริการก็จะได้รับการดูแลรักษา
และส่งเสริ มพั ฒนาการได้ร วดเร็ วมากขึ้น สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ฯ จึงได้จัดโครงการเยี่ ยม
เสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS) ขึ้น
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่ายให้ จัดบริการ คัดกรอง และวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยแรกเริ่มได้
2. เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่ายให้มีเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะแรกเริ่ม
3. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก
กลุ่มเปา้ หมาย
1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
5. โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
6. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือน ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
4. โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 47,400 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 47,400 บาท
ผลการดาเนินงาน
• เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายและทบทวนการใช้เครื่องมือ วันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2564
• สนับสนุนเครื่องมือให้โรงพยาบาลคู่เครือข่ายทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
4. โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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ยกเว้น โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากยังไม่เปิดคลินิกให้บริการ และมีบุคลากร
ได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS) เพียง 1 คน
เยี่ยมเสริ มพลังเครื อข่าย ปัญ หา อุ ป สรรค ข้อ เสนอแนะ ในการใช้เ ครื่ องมือและการบริการ
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินงาน โรงพยาบาลคู่เครือข่ายทั้งหมด 5 แห่ง ได้รับเครื่องมือวินิจฉัยออทิ สซึม
ระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS) แห่งละ 1 ชุด การลงเยี่ยมเสริมพลังและทบทวนการใช้เครื่องมือ
วินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS) ผู้ปฏิบัติงานเริ่มมีความรู้ความมั่นใจในการใช้
เครื่องมือมากขึ้น มีความพึงพอใจในการเยี่ยมเสริมพลัง ร้อยละ 100 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบุคลากรต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามหรือ Cohort ward จึงยัง
ไม่เปิดคลินิกบริการวางแผนติด ตามผลการดาเนิน งานหลังจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 ลดลงและพร้อมเปิดคลินิกบริการ
ปัญหาอุปสรรค
• บุคลากรผู้ผ่านการอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบหลายหน้างานและอยู่ต่างหน่วยงาน
• ไม่มีพื้นที่หรือบริเวณที่ใช้ประเมินเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน บางพื้นที่ประเมินแล้วแต่ไม่มีแพทย์ช่วย
วินิจฉัย
• บางแห่งมีบุคลากรเข้าอบรมเพียง 1 คน
• ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ
• เครื่องมือมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนใช้เวลาในการประเมินนานและใช้บุคลากรหลายคน
• มีการระบาดของ COVID -19 บุคลากรต้องไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ COVID -19 และปิดการให้บริการ
คลินิก จึงยังไม่เกิดการใช้เครื่องมือ
ข้อเสนอแนะ
• จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
• จัดทา VDO สาหรับทบทวนการใช้เครื่องมือ
• มีกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
• มีแบบคัดกรองสาหรับครู ผู้ปกครอง
• สนับสนุนเชิงนโยบายให้ครอบคลุม
•
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาววรรณิสา
2. นางภัทราวดี
3. นางสาวชนัฐดา
4. นางสาวถิรดา
5. นางชฏาพร
6. นางกรพินธุ์
7. นางสาวมาลิณี
8. นางพิฐชญาณ์

โกมลไพศาล
ดอนนอก
ภูวิชัย
ทัลคามุล
บุญจันทร์
ดวงทองพล
ศรีวงค์จันทร์
สืบสุนทร

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักกิจกรรมบาบัด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการ

กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
(TDAS) วันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
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กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
(TDAS) วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลเขาวง จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
(TDAS) วันที่ 24 เดือน มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
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กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
(TDAS) วันที่ 24 เดือน มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
(TDAS) วันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
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กิจ ก ร ร ม ที่ 2 นิเ ทศติ ด ตามการด าเนิน งานโรงพยาบาลคู่ เ ครื อ ข่ายการใช้เ ครื่ อ งมือ วินิจ ฉั ยออทิ สซึม
ระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (TDAS) ระบบออนไลน์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า และทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ปกครองสาหรับผู้รับผิดชอบงานและ
บุคลากรสาธารณสุข
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8 นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานในเขต
สุขภาพ กลุ่มวัยปฐมวัย
หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
หลกั การและเหตผุ ล
พัฒนาการของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี เป็นวิถีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สาคัญ
ที่สุดในการสร้างรากฐานของชีวิตและจิตใจ มีความสาคัญต่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์
พัฒนาการที่ผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อการเสียโอกาสที่จะมีพัฒนาการก้าวหน้าตามวัย ทาให้เป็นภาระต่อ
ครอบครัวและสังคม สาหรับประเทศไทยผลการสารวจพัฒนาการเด็ กปฐมวัย 6 ครั้ง ปี พ.ศ. 2442,
2447, 2550, 2553, 2557 และ 2560 พบว่าสถานการณ์พัฒนาการสมวัยเด็กปฐมวัยยังคงที่และ
มีแนวโน้มลดลง ที่ร้อยละ 71.70, 72.00, 67.70, 73.40, 72.00 และ 67.50 ตามลาดับ การเปรียบเทียบ
พัฒนาการรายด้าน พบว่า พัฒนาการล่าช้ามากที่สุด คือด้านภาษาและการใช้ภาษา โดยเฉพาะการสารวจ
พ.ศ. 2560 พบสงสัยล่าช้ าถึ งร้ อ ยละ 24.76 โดยเฉพาะเด็ก ช่วงอายุ 3-5 ปี ล่าช้าถึงร้ อ ยละ 31.30
รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กร้อยละ 11.48 ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองร้อยละ
9.35 และด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ร้อยละ 6.61 ซึ่งเด็กเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขพัฒนาการด้านที่ล่าช้า
เด็กจะมีโอกาสมีปัญหาการเรียน สมาธิสั้น ไม่สามารถที่จะศึกษาในระดับฝีมืออาชีพหรืออุดมศึกษาต่อไปได้
ในเขตสุ ข ภาพจิ ต ที่ 7 มี ก ารเข้ า ถึ ง บริ ก ารกระตุ้ น พั ฒ นาการแล้ ว มี พั ฒ นาการดี ขึ้ น ด้ว ยคู่มือ
ประเมิน เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for
Intervention : TEDA4I) ในปี ง บประมาณ 2561 และ 2562 ข้ อ มู ล จาก HDC พบว่ า หน่ ว ยบริ ก าร
มีการให้บริการกระตุ้นพัฒนาการแต่อัตราการเข้าถึงบริการน้อย เนื่องจากหน่วยบริการขาดความรู้และ
ความชานาญในการใช้เครื่องมือและการลงบันทึกข้อมูลและบางพื้นที่ใช้ฐานข้อมูลแตกต่างกัน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็งเห็นว่า หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เ ครื่ องมือ กระตุ้ นพั ฒนาการและการบันทึก ข้อ มูลจะทาให้ สามารถกระตุ้น
พัฒนาการเด็กและลงข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า และทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ปกครองสาหรับผู้รับผิ ดชอบ
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งานและบุ คลากรสาธารณสุ ข เพื่ อทบทวนการใช้ เครื่ องมื อ ประเมิ นเพื่ อช่ วยเหลื อเด็ กปฐมวั ยที่ มี ปั ญหา
พั ฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) และการลงข้ อ มู ล
กระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ ประเมินเพื่อ ช่วยเหลือเด็กปฐมวั ย
ที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I)
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ปั ญ หาพั ฒ นาการ และการลงข้ อ มู ล กระตุ้ น
พัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงบันทึกข้อมูลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
กลุ่มเปา้ หมาย
1. ผู้รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลชุ มชน
เขตสุขภาพที่ 7
2. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 7
3. ผู้นิเทศงานงานกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 7
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
จานวน 60,000 บาท ใช้จ่ายไป 9,720 บาท (ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19)
ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินงานเขียนโครงการ เดือน มกราคม 2564
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารทบทวนการใช้ เ ครื่ อ งมื อ TEDA4I และการลงบั น ทึ ก ข้ อ มูล ใน HDC
เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 ไม่ได้จัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
3. ประชุมสรุ ป ผลการด าเนิน งาน ปัญ หา อุ ป สรรค การดูแลและส่งต่ อ เด็ก พั ฒนาการล่าช้า
ในเขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 4 สิงหาคม 2564
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการด าเนิน โครงการเนื่อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้ ไม่
สามารถดาเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ทั้งนี้ได้ติดตามการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค กับผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของแต่ละพื้นที่ ผ่านการ VDO call,
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Application Line และทางโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างสม่าเสมอ พบว่าในเขตสุขภาพที่ 7 อัตราการเข้าถึง
การกระตุ้ น พั ฒนาการด้วยเครื่ อ งมือ TEDA4I จั งหวัด ร้ อ ยเอ็ ด ร้ อ ยละ 94.29 จั งหวัด มหาสารคาม
ร้อยละ 74.60 จังหวัดขอนแก่นร้อยละ 72.41 และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 71.43 (ข้อมูลจาก HDC)
จากผลการดาเนินงานพบว่า ทุกจังหวัดมีการกระตุ้นพัฒนาการเกินร้อยละ 70 สามารถติดตามเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงกระตุ้นครบเกณฑ์ได้ค่อนข้างน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 50) ยกเว้น
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 60) และบางอาเภอไม่พบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า (ข้อมูลจาก HDC)
ปัญหาอุปสรรค/และการแก้ปัญหา
• ผู้รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย รับผิดชอบงานหลายหน้าที่ ช่วงแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ต้องปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม Cohort Ward จึงไม่สามารถปฏิบัติงาน
กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้อย่างเต็มที่
• บางอาเภอไม่พบเด็กที่ปัญหาพัฒนาการล่าช้า : กากับดูแลคุณภาพการประเมินพัฒนาการและ
การลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
• การขาดความเข้าใจในการลงข้อมูลกระตุ้นพัฒนาการในบางพื้นที่ : ทวนสอบความรู้ความเข้าใจ
ของการลงบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่กับ IT ของโรงพยาบาล
• จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ : ติดตาม
การดาเนินงานผ่านการ VDO call, Application Line และทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
1. นางสาวรรณิสา โกมลไพศาล
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
2. นางภัทราวดี
ดอนนอก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
3. นางสุดารัตน์
ยอดประทุม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
4. นางกรพินธุ์
ดวงทองพล
นักกิจกรรมบาบัด
คณะทางาน
5. นางชฎาพร
บุญจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เลขานุการ
7. นางสาวมาลิณี ศรีวงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 7
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต
ในเขตสุขภาพที่ 7
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8 นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
หลกั การและเหตผุ ล
ในปีที่ ผ่ านมาประเทศไทยได้เผชิญกับเหตุ การณ์วิกฤตหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภั ยพิ บัติ จาก
ธรรมชาติหรือจากการกระทาของมนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น เช่น การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่ า (COVID-19) ภาวะเศรษฐกิ จ สถานการณ์ วิ ก ฤตทางการเมื อ งและสั งคม ฯลฯ โดยเฉพาะ
การระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า (COVID-19) ที่ แ พร่ ร ะบาดไปทั่ ว โลก พบมี ผู้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
(COVID-19) ทั่วโลก จานวน 133,681,724 คน เสียชีวิต 2,900,921 คน ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรั ส
โคโรน่า (COVID-19) จ านวน 65,153 คน เสียชีวิต 203 คน เขตสุขภาพที่ 7 มีผู้ ติ ดเชื้อไวรั สโคโรน่ า
(COVID-19) ระลอก 3 จ านวน 867 คน มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 3 คน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2564
กรมควบคุมโรค) และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อจะต้องเข้ารับการรักษาและกักตั ว
เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทาให้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนไม่เพียงพอที่จะรองรับ จึงต้องมี
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ เหตุการณ์วิกฤตดังกล่าวส่งผล
กระทบให้เกิดความเสียหายเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกทั้งระดับบุคคลครอบครัว ชุมชน และสังคม จากการประเมินสุขภาพจิตผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
เขตสุขภาพที่ 7 พบว่า เครียดสูง 10.55% เสี่ยงซึมเศร้า 23.78% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 6.34% และ มีภาวะหมด
ไฟ 6.81% เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตทุกครั้งจะมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดปฏิกิริยาทาง
จิตใจทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีความรุนแรงหรือไม่รุนแรงขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้ประชาชน
เกิดอาการช็อค ตื่นตระหนก ตื่นกลัว เสียขวัญ เสียใจ โกรธ เกิดภาวะเครียดและส่งผลต่อจิตใจทาให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
จะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้
การสร้ างความเข้มแข็ งให้ กั บบุ คลากรสาธารณสุ ขที่ ปฏิ บัติ งานด้ านวิกฤตสุ ขภาพจิ ตและชุ มชน
เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต เป็นเรื่องที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะสถานการณ์ภั ย
พิบัติทั้งที่เป็นภัยจากธรรมชาติหรือจากการกระทาของมนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อจิตใจ เกิดปัญหาสุขภาพจิต วิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ความคิดฆ่าตัวตาย
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จึงจาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิ ตใจ การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรสาธารณสุ ขที่
ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตและชุมชนจะทาให้บุคลากรและคนในชุมชนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งใน
ด้านการดูแลเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชนที่ประสบภัย การบริหารจัดการชุมชนหลังประสบภัย
ให้ได้รับการฟื้นฟู สามารถกลับสู่ภาวะสมดุล และดาเนินชีวิตต่อไปได้
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยงานด้านวิชาการและให้บริการ
รักษาโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงการส่งเสริม ป้องกันเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยกลุ่ม
ภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการและคณะกรรมการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพ เล็งเห็นว่าหากผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ จะทาให้มีความ
มั่นใจและสามารถให้การดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัด
โครงการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรสาธารณสุ ขผู้ รั บผิ ดชอบงานวิ กฤตสุ ขภาพจิ ตในเขตสุ ขภาพที่ 7 ขึ้ น
โดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็ก
และเยาวชนสามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและการใช้คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ
วิกฤต
2. เพื่อสร้างแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต
กลุ่มเปา้ หมาย
1. บุคลากรและผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7
2. ประชาชน เด็กและวัยรุ่น ที่ รับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม เขตสุขภาพที่ 7
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
1. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โรงพยาบาลสนามในเขตสุขภาพที่ 7
3. ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 7
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 155,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 54,400 บาท (ไม่สามารถดาเนินงานได้
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
ผลการดาเนนิ งาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย COVID-19
กลุ่มเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลสนาม เขตสุขภาพที่ 7
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 7
3. เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยใน Cohort Ward และโรงพยาบาลสนามในเขตสุขภาพที่ 7
4. ประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่ อพัฒนาคู่ มือปฏิบัติ งานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ ประสบภาวะวิกฤต
สุ ขภาพจิ ต และผู้ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่ มเด็ ก และวั ยรุ่ น ส าหรั บบุ ค ลากร
ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 7 ระบบออนไลน์
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินงานเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการจัดประชุม
ออนไลน์เพื่อหาแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ได้จัดทาคู่มือแนวทางการดูแลเยียวยาจิตใจและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจในโรงพยาบาล
สนามในเขตสุขภาพที่ 7 จานวน 1 เล่ม ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นสามารถ
ให้การดูแลเยียวยาจิตใจเบื้องต้นได้ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 มีการประชุมแบบออนไลน์
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นาชุมชนในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อวางแผนการดูแลเยียวยาจิตใจให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือคลัสเตอร์ขนาดใหญ่
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ไม่สามารจัดการประชุมแบบ On Site
ได้ และไม่สามารถลงพื้นที่ในช่วงที่มีการระบาดได้ จึงจัดการประชุมแบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาววรรณิสา โกมลไพศาล
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
2. นางสาวรพีพรรณ ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
3. นายวันพิชิต
ทองเหง้า
นักสังคมสงเคราะห์
คณะทางาน
4. นางกรรณิกา
ธรรมสัตย์
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ คณะทางาน
5. นางสาวสุภาพร โสมาบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นางสาวชนัฐดา
ภูวิชัย
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
คณะทางาน
7. นายชัยณรงค์
ศรีละคร
เภสัชกรปฏิบัติการ
คณะทางาน
8. นายธนกฤต
ประภา
นักกิจกรรมบาบัด
คณะทางาน
9. นางอนงค์ลักษ์
สีหาโนน
นักวิชาการพัสดุ
คณะทางาน
10. นางสาวมาลิณี
ศรีวงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เลขานุการ
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
และการเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒนาและสนับสนุนระบบบริ การสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้ าประสงค์ ที่ 9 ระบบบริ การได้ รั บการพั ฒนาให้ มี คุ ณภาพและตอบสนองต่ อ
เป้าประสงค์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลกั การและเหตผุ ล
การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าในอนาคต จาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์
ระยะยาวที่ ต้ อ งบรรลุ พร้ อ มทั้ งแนวยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ในด้ านต่ างๆ เพื่ อ เป็ น กรอบในการขั บเคลื่ อ น
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับต่างๆ
ได้แก่ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลเป็นต้น
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้นานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป็น
กรอบทิศทางการบริหารงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพั ฒนา ประกอบด้ วย 6 ยุ ทธศาสตร์ ส าหรั บยุ ทธศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานสาธารณสุ ข คื อ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั กยภาพคน เน้นการพั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต ให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ดั ง กล่ า วที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น โดยใน
กลุ่มเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่ มขึ้น กล่าวคือ คะแนน IQ เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การที่จะบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้นั้น กรมสุขภาพจิต
ได้มีการกาหนดนโยบายการดาเนินงานในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานสุขภาพจิต โดยในปี
2563 อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ ใ นการพั ฒ นางาน 6 ข้ อ โดยข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินงานวัยเรียน คือ ข้อที่ 3 การช่วยกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งหมายถึง เด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทย
4.0 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะมีลักษณะของคนที่มีสติปัญญาดี มีความคิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ คิ ด แง่ บ วก และคิ ด ท าประโยชน์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น และสั ง คม ( Creation, Positive,
Response to Society) คือ “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” นั่นเอง ซึ่งการพัฒนาให้เกิด CPR ในวัยเรียน
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สามารถดาเนินการได้ด้วยแนวทาง ดังนี้ 1) ลดจานวนเด็กที่มีระดับไอคิวต่ากว่าค่าปกติ 2) การเพิ่ม
ระดับไอคิวในเด็กทั่วไปที่มีระดับใกล้เคียงค่าปกติ 3) ส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีระดับไอคิวสูงกว่าค่าปกติ
ในระบบการศึกษาและเป้าหมาย 4) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคนให้คิดแง่บวก โดยการติดตามระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็ก อย่างต่อ เนื่อ ง และ 5) การมุ งเน้นเฝ้าระวังดูแลเด็กที่มีปัญหา
การเรียนรู้ ออทิสติก ปัญหาพฤติกรรมและอารมณให้ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น
อย่างไรก็ตามจากการสารวจสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ของกรมสุ ข ภาพจิ ต ในปี 2561 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 1
ทั่วประเทศ จานวน 25,098 คน ผลการสารวจ พบว่า เด็กมีคะแนนไอคิวเฉลี่ยในภาพรวมประเทศ
เท่ากับ 94.73 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับการสารวจในปี 2559 ที่พบว่า คะแนนไอคิวเฉลี่ย เท่ากับ 98.23
ส่วนคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ใ นเกณฑ์ป กติ ขึ้น ไป ร้ อ ยละ 83.26 ซึ่งเพิ่ มขึ้น เมื่อ เที ย บกั บ
การส ารวจในปี 2559 คื อ ร้ อ ยละ 77 เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ ค วามฉลาดทางสติ ปั ญ ญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ ในเขตสุขภาพที่ 7 พบว่า คะแนนไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 90.14 ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกั บ
การสารวจในปี 2559 พบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 94.28 ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในปี 2559 เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ คื อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ ขึ้ น ไปร้ อ ยละ 81.22 นอกจากนี้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2562
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการคัดกรองเด็กตามแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท พบว่า เขตสุขภาพที่ 7
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคามมีโรงเรียนที่คัดกรองความพิการ 9 ประเภท
จานวน 2,422 โรง ซึ่งมีโรงเรียนที่พบความพิการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา 2) ด้านการเรียนรู้ 3)
ออทิสติก 4) ปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์จานวน 2,456 โรงเรียน พบเด็กเสี่ยงทั้ง 4 โรค จานวน
41,048 คน ซึ่งเป็นเด็กเสี่ยงด้านสติปัญญา จานวน 1,057 คน (ร้อยละ 2.58) เสี่ยงด้านการเรียนรู้
จานวน 38,984 คน (ร้อยละ 94.97) เสี่ยงด้านออทิสติก จานวน 651 คน (ร้อยละ 1.59) และเสี่ยง
ด้ า นปั ญ หาพฤติ ก รรมหรื อ อารมณ์ จ านวน 356 คน (ร้ อ ยละ 0.87) (ข้ อ มู ล จากส านั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานณ 10 มิถุนายน 2562)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การดาเนินงานขับเคลื่อนสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ ในการท างานระหว่ างกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยการขั บเคลื่ อน
การทางานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางมาตรการของระบบศึกษาให้มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ 5) การส่งต่อ กรณีที่บางปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อนหรือ
ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว นั ก เรี ย นไม่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ทั้ ง 5 ขั้ น ตอนดั ง กล่ า ว กรมสุ ข ภาพจิ ต สามารถเข้ า มาบู ร ณาการ
การทางานทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การสนับสนุนเครื่องมือคัดกรองนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ป้องกัน การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครูที่ปรึกษา ร่วมประชุมปรึกษารายกรณี รับส่งต่อ และบาบัดรักษา
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ มีบทบาทตามพันธกิจที่สาคัญใน
การผลักดันนโยบายเชิงรุก และสนับสนุนวิชาการงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนใน
เขตสุขภาพที่ 7 โดยทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางให้เกิดการเชื่อ มโยงทิศทางการดาเนินงานระหว่ าง
กรมสุขภาพจิ ต และหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้อ ง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาพปัญ หาของเด็ก วัยเรี ยน จึ งได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสาธารณสุข ในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และ
ปัญ หาพฤติ ก รรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 เพื่ อ ชี้แจงนโยบายการด าเนิน งาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงหารือร่วมกันในการพัฒนาแนวทางการบูรณาการการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข อันจะส่งผลให้เด็กกลุ่ม
เสี่ ย งได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเป็ น ระบบ และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ เติ บ โตเป็น
ประชากรที่ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงนโยบายการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
3. เพื่อวางแผนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู้
ร่วมกัน
กลุ่มเปา้ หมาย
ครูโรงเรียนใน สพป. เขต 1-5 จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนนิ การ
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 97,030 บาท
ผลการดาเนินงาน
- บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู้มากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 96
- มีรูปแบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเสริมพลังผู้ปกครองและครูเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานโครงการประชุมการพัฒนาการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์แ ละ
การเรียนรู้นั้น ทาให้บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู้มาก
ขึ้น คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 96 และจากการประเมิน แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ เ ข้าร่ วมประชุมพบว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 92 มีข้อเสนอแนะเรื่องระยะเวลาในการประชุม
ควรมีระยะเวลามากกว่านี้ มีความพร้อมในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงระบบออนไลน์ให้ดีขึ้น
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ

โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตประจาปี 2563
“Working Together สุขภาพจิตคนไทยก้าวไปพร้อมกัน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒนาและสนับสนุนระบบบริ การสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 8 นโยบายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้รับการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย
สู่เป้าหมายที่กาหนด
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
งานประชาสัมพันธ์
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ
หลกั การและเหตผุ ล
กรมสุ ขภาพจิ ต มี น โยบายการด าเนิ น งานสุ ขภาพจิ ต ที่ มุ่ งเน้ น ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ การสร้ าง
ความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่ พึ งประสงค์ ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริ การงานส่ งเสริ มและป้องกั นปัญหาสุ ขภาพจิ ตของประชาชน
ทุ กกลุ่มวัย โดยบูรณาการกับหลายภาคส่วนทั้ งเครื อข่ายภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข รวมทั้ง
ภาคเอกชน โดยมีจุดเน้น คือ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ประชาชนด้ านสุ ขภาพจิ ต ที่ มี แนวคิ ดช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั นให้ ทุกคนมี สุ ขภาพจิ ตดีมากขึ้ น ช่ วยเหลื อ
ประคั บประคองเพื่ อ ให้ ก้ าวผ่ านวิ ก ฤติ ไ ปพร้ อ มๆกั น รวมทั้ งบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ างองค์ ก ร
Mental Health collaboration between organization”เพื่ อ เฟ้ น หาความร่ วมมื อ ระหว่ างองค์ ก ร ที่ มี
ความสนใจด้านสุขภาพจิต กระตุ้นให้องค์กรเห็นความสาคัญของสุขภาพจิต ลงทุน และดาเนินงานไปพร้อม
กับกรมสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดโครงการรณรงค์งานสัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจาปี 2563 ในประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”
ขึ้น เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร“Mental Health Collaboration between Organization”
บูรณาการกับองค์กรที่มีความสนใจด้านสุขภาพจิต ซึ่งเกิดการบูรณาการความร่วมมือในจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างสถานศึ กษา เครื อข่ายองค์ กรสื่อสาร ,สื่อ social media ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทยขอนแก่น / ประชาสัมพั นธ์จั งหวัดขอนแก่น / ผู้ ดูแลเว็ป Khon Kean Link ฯลฯ รวมถึง
เครื อข่ ายองค์ กรสาธารณสุ ขในจั งหวั ดขอนแก่น กระตุ้ นให้ องค์ กรเห็ นความส าคั ญของสุ ขภาพจิ ตร่ วม
ดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ไปพร้อมกับกรมสุขภาพจิต แสดงพลังของสื่อในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่ทุกภาคส่วน ทั้ งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ที่มีแนวคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีสุขภาพจิตดีมากขึ้น ช่วยเหลือ
ประคับประคองเพื่อให้ก้า วผ่านวิกฤติไปพร้อมๆ กัน เกิดความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต คนไทย
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ไม่ละเลยคนที่มีความเสี่ยงหรือกาลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต และหยิบยื่นความช่วยเหลือออกไป
ให้คนรอบข้าง ผ่านการสื่อสารรณรงค์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถทาได้และจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ที่จะทาให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งจะลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสถาบันครอบครั ว
ของไทยให้เข็มแข็งมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่ประชาชน
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการสื่อสาร
ความรอบรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อ น
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
กลุ่มเปา้ หมาย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แกนนานักศึกษา อสม. ผู้บริหารทางการศึกษา 100 คน
2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 จานวน 12 ครั้ง
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 20,000 บาท บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 18,900 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
หนว่ ยนบั
เปา้ หมาย
ผลดาเนนิ งาน
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/Outcomes)
1.1 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
100
203
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้า
ร้อยละ
80
97
ร่วมกิจกรรม
1.3 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือ ข่าย องค์กร
จานวน
1
4
ต่างๆ ในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชน เครือข่าย
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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ตัวชี้วดั
2. KPI รอง (ผลผลติ /Outputs)
2.1 เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น ฯ และ
เครื อข่ ายทั้ งในและนอกระบบสาธารณสุ ข ในการ
รณรงค์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพจิต ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับทราบช่องทางการ
เข้าถึงการบริการสุขภาพจิตมากเพิ่มขึ้น

หนว่ ยนบั

เปา้ หมาย

ผลดาเนนิ งาน

ร้อยละ

50

72.5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เป็นการจัดโครงการที่มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าถึง/รับรู้ (กรณีผ่านสื่อ Social) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในงานจานวน 203 คน และสถิติการรับชม Live งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 ทาง
ช่องทางไลฟ์สด ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม 99.50 MHz,
MHz ระบบ AM 648 kHz และ FB live คนพันธุ์แชร์ สวท ขอนแก่น การรับชมสูงสุดจานวน 12,000 คน
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ
ในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ 4 เครือข่าย คือ เครื อข่าย
สื่อมวลชน/เครือข่ายสถาบันการศึกษา/เครือข่ายสาธารณสุขในชุมชน/เครือข่ายภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ
1. ระยะเวลาการจัดโครงการกระชั้นชิด เนื่องจากมีระยะเวลาในการเตรียมงานสั้นก่อนวันงาน กรณี
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการอาจดาเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด ควรปรึกษางานที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่อขอรับคาชี้แนะหาทางออกไม่ขัดต่อระเบียบพัสดุ
2. ในช่วงจัดโครงการ แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะผ่อนปรนแล้ว แต่การจัดงานได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการแพร่เชื้อโควิด-19 มีการจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนลงทะเบียนเข้างาน
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
2. นางสาววรรณิสา
3. นางปาณิสรา
4. นางวัชราภรณ์
5. นางสาวธนภรณ์
6. นางสาวสุภาพร
7. นางสาวชฎาพร
8. นางสาวมาลิณี

แก้วเฮ้า
โกมลไพศาล
เรือง
วิทยานุกูลลักษณ์
มะส่าห์
โสมาบุตร
บุญจันทร์
ศรีวงค์จันทร์

ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ คณะทางาน
เภสัชกรปฏิบัติการ
คณะทางาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทางาน
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9. นางสาวเกวรินทร์
10. นางสาววราฉัตร
11. นางปาริชาต
12. นางสาวสงกรานต์
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มืดแคน
มณีวงศ์
เพ็ชรคา
แก้วศิริ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไป
เลขานุการ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 9 ระบบบริการได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
หลกั การและเหตผุ ล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามบันได 3 ขั้นสู่ HA ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน มีการกาหนดนโยบายและทิ ศทางการพั ฒนาคุณภาพโดยผู้ อ านวยการสถาบัน และมีการก ากั บ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปรับปรุงมกราคม 2562
จนได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งมี
ระยะเวลาการรับรองถึงเดือนกันยายน 2565 อย่างไรก็ตามการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพยังคงต้อง
มีอยู่อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนเพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ผู้รับผลงานอื่นๆ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการดาเนินงาน/
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกระดับการพัฒนา และเพื่อรองรับการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพในปี 2565 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
อันมีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน ครอบคลุม และมีมาตรฐานมากขึ้น อีกทั้งยังเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน
สาคัญจาเป็นต่อความปลอดภั ย 9 ข้อ ตามแนวคิด 2P safety จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้ อ ม
ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
กิจ กรรมสาคั ญ ของการพั ฒนาคุณภาพที่ เ ป็น แผนพั ฒนาต่ อ เนื่อ งและรองรั บการต่ อ อายุก ารรั บ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนของคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน่
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
3. เพื่อให้เกิดกลไก ทิศทาง แนวทาง ในการขับเคลื่อนระบบงานสาคัญขององค์กรที่มีมาตรฐาน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคคลภายนอกผู้สนใจ
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564
พื้นที่ดาเนินการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง บป ร ะ ม า ณ
เงินบารุง จานวน 235,900 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 80,140 บาท
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอก 3 ทาให้มีจานวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงได้วางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมากและคณะวิทยากรภายนอกหน่วยงานต้องถูกเลื่อนและงด
ไป ในส่วนของการบริการหน้างานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สอดรับกับสถานการณ์มากขึ้น
ทาให้ผลการดาเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
หนว่ ยนบั
1. KPI หลัก (ผลลัพธ์/Outcomes)
1.1 สถาบันมีคะแนนจากการ pre-survey จาก คะแนน
ผู้เยี่ยมสารวจกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
1.2 ร้ อ ยละของกลุ่ ม งาน/ที ม น าที่ ส่ ง เอกสาร ร้อยละ
ขึ้ น ทะเบี ย น, QP WI, service profile ครบถ้ ว นทั้ ง
4 ประเภท และมี ค วามครอบคลุ ม งานบริ ก ารของ
กลุ่มงาน/ทีมนาของตนเอง
2. KPI รอง (ผลผลิต/Outputs)
2.1 ร้อยละบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้ ร้อยละ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
และสามารถน าแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานไปใช้พัฒนางานของตนเองได้

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
3

N/A

100

47.50

70

N/A

ในข้อ KPI รอง ข้อ 2.1 ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(สรพ.) ยังไม่ไ ด้ป ระกาศใช้และเผยแพร่ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริ ก ารสุขภาพ ฉบับที่ 5 ซึ่งเดิม
มีการกาหนดว่าจะประกาศใช้และเผยแพร่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดการเรียนรู้ และซักถามวิทยากร
บ่อยครั้ง ถือเป็นเครื่องบ่งชี้หนึ่งว่า หากทาการจัดโครงการครั้งต่อไปควรมีการอั ปเดตเนื้อหาหรือให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคุณภาพซ้าๆ น่าจะทาให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์และสั งเคราะห์ความรู้
ที่ได้ จนเกิดกระบวนการทางานคุณภาพที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนางานคุณภาพ
วิเคราะห์จุดดี จุดอ่อนของระบบงานสาคัญและนามาวางแผนพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆ ปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายแพทย์ศักรินทร์
2. นายแพทย์ชาญณรงค์
3. นายวัชรินทร์
4. นางสุดารัตน์
5. นางสาววรรณิสา
6. นางสาวพิมพ์รภัช
7. นางสาววิภารัต
8. นางสาวมยุรา
9. นางสาวมาลิณี
10. นางสาวปราศิยฉัตร
11. นางสาวชูกมล
12. นางสาววราฉัตร
13. นางสาวศรัญญา

แก้วเฮ้า
ชัยอุดมสม
เอี่ยมศรี
ยอดประทุม
โกมลไพศาล
วัฒนศึกษา
แดงตั๋น
เพียสุพรรณ
ศรีวงค์จันทร์
บุญจวง
โคช่วย
มณีวงศ์
นาเมืองจันทร์

ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ที่ปรึกษา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะทางาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไป
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะทางาน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คณะทางาน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพถ่ายกิจกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
บรรยายความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ วันที่ 2 ก.ค. 2564

ผู้อานวยการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมถ่ายภาพกับท่านวิทยากร อาจารย์แพทย์หญิงวิภาพร คงศรียาตรา

ผู้อานวยการฯ ร่วมฟังวิทยากร อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรัชนีกร สาวิสิทธิ์
บรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย วันที่ 8 ก.ค. 2564
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อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรัชนีกร สาวิสิทธิ์
บรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย วันที่ 8 ก.ค. 2564

อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรัชนีกร สาวิสิทธิ์
รับฟังการนาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของระบบงานบริหารจัดการความเสี่ยง (RM)
วันที่ 15 ก.ค. 2564

อาจารย์แพทย์หญิงวิภาพร คงศรียาตรา บรรยายหัวข้อ การจัดทา driver diagram, CLT profile
และการจัดทาตัวชี้วัดตามมิติคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สรพ.

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์ธิฐิพงษ์ สังวาลย์ วิทยากรจากสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
สอนสาธิตการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ วันที่ 30 ก.ค. 2564

กิจกรรมซักซ้อมแผนอัคคีภัยโดยจาลองสถานการณ์จริง มีผู้เป็นลมและหมดสติในที่เกิดเหตุ 2 ราย
ในวันที่ 30 ก.ค. 2564

1.HA Standard สอน
020764.pdf

3.2SPA 2019 Part
II.pdf

2.SAR 2020 สอน
020764.pdf

3.1SPA 2019 Part
1.HA Standard Thai 2.SD-ACD-014-01
I_20190422
(1).xlsx
(1).pdf
4th Edition.pdf Scoring Guideline 2019_190719

3.3SPA 2019 Part
4.FM-ACD-046-02
HA-Standards-Frame 2. CLT profile Clinical
SAR 2020 add (1).doc work-for-Evaluation-Sharing.pdf
tracer160764 วิภ าพร.pdf
III.pdf

1.Driver diagram
Template of Quality
160764 วิภ าพร.pdf Report for CLT5 (1).pptx

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาและปรับปรุงเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒนาและสนับสนุนระบบบริ การสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
เป้ าประสงค์ ที่ 9 ระบบบริ การได้ รั บการพั ฒนาให้ มี คุ ณภาพและตอบสนองต่ อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ
หลกั การและเหตผุ ล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามบันได 3 ขั้นสู่ HA ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพโดยผู้อานวยการสถาบัน และมีการกากับ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริก ารสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปรับปรุงมกราคม
2562 จนได้ รั บ การรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพสถานพยาบาลขั้ น ที่ 3 จากสถาบั น รั บ รองคุ ณภาพ
สถานพยาบาล และในการธารงรักษาความยั่งยืนของกระบวนการคุณภาพนั้นจาเป็นต้องดาเนินการ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุขภาพ พร้ อ มทั้งดาเนินกิจกรรมการพั ฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
โดยมีเ อกสาร คู่ มือ เครื่ อ งมือ เทคโนโลยีที่ มี คุ ณภาพได้ ม าตรฐาน มีความน่าเชื่อ ถือ ตรวจสอบได้
เป็ น แนวทางในการด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยผู้ รั บ ผลงานเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว่ า
ได้รับบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ
กลุ่มงานพั ฒนาคุ ณภาพมาตรฐานบริ การ มีหน้าที่ในการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกระดับการพัฒนาภายใต้เอกสารคุณภาพที่องค์กรจัดทาขึ้น
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร จึงได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาและปรับปรุงเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพขึ้น โดยเน้นที่ service profile, quality procedure,
work instruction ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทาและปรับปรุง service profile,
quality procedure, work instruction ของหน่วยงานตนเองได้
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนา service profile, quality procedure, work instruction
ไปประยุกต์ใช้ วางแผน ออกแบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานของตนเองได้
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ระยะเวลาดาเนนิ การ
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564
พื้นที่ดาเนินการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง บป ร ะ ม า ณ
เงินบารุง จานวน 20,790 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 20,790 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
หนว่ ยนบั
คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
1. KPI หลัก (ผลลัพธ์/Outcomes)
1.1 ร้ อ ยละของกลุ่ ม งาน/ที ม น าที่ ส่ ง QP,
ร้อยละ
100
47.50
WI, Service Profile ครบถ้วนทั้ ง 4 ประเภท
และมีความครอบคลุมงานบริการหน่วยงานของ
ตนเอง
2. KPI รอง (ผลผลิต/Outputs)
2.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
บรรยาย
จั ด ท าและปรั บปรุ ง service profile, quality เป็นค่าสถิติ เป็นค่าสถิติ
ท้ายตาราง
procedure, work instruction ของหน่วยงาน
ตนเองได้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ประเทศไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่ ม มากขึ้ น รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบายควบคุ ม และป้ อ งกั น ที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น
หน่วยบริการประชาชนด่านหน้า ส่งผลให้ทุกหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเกิดการปรับเปลี่ ยน
รูปแบบการให้บริการ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการ จากบริการด่านหน้า เคยตั้งรับในฐานที่ตั้ง
ต้ อ งท างานบริ ก ารเบื้ อ งหลั ง ทั้ ง การส่ ง ยาไปรษณี ย์ การตรวจแบบ tele-medicine การสนั บ สนุ น
ส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ ช าการแก่ พื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ยที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ส ามารถดู แ ลผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชนของเขา
ได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ลดจานวนครั้งของการมาโรงพยาบาล
ด้วยเหตุ ดังกล่าว ท าให้ ผ ลลัพ ธ์ก ารดาเนิน งานของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้
แต่จากการสังเกต การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และเนื้อหาของงาน พบว่า หลายกลุ่มงาน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา QP, WI, service profile ในกลุ่มงานของตนเอง สามารถจัดทาเนื้อหา
ได้ค่อนข้างครอบคลุม ส่งงานตรงเวลา
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทางานได้ครอบคลุมภาระงานหลักของ
ตนเอง ส่งงานตรงเวลา แต่ยังขาดการคิดวิเคราะห์งานในรายละเอียดที่ซับซ้อนในภาระงานหลักตาม
โครงสร้ า ง ท าให้ ยั ง ไม่ ส ามารถสั ง เคราะห์ แ ละน า QP, WI, service profile ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การวางแผนหรื อ ออกแบบกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพของตนเองได้ ดั ง นั้ น หากมี ก ารพั ฒ นา อบรม
หรือทากิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลดีต่อบุคลากรและองค์กรในอนาคต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายแพทย์ศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ผู้อานวยการฯ
ที่ปรึกษา
2. นายแพทย์ชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
นายแพทย์ชานาญการ ประธานคณะกรรมการ
3. นางสุดารัตน์
ยอดประทุม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
4. นางปาณิสรา
เรือง
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ กรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ
ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ
6. นางสาวมาลิณี
ศรีวงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
7. นายวันพิชิต
ทองเหง้า
นักสังคมสงเคราะห์
กรรมการ
8. นางสาวพิมพ์รภัช
วัฒนศึกษา เลขานุการและผู้ประสานงาน
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
ประกอบด้วยเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตัวอย่างงาน QP, WI และ service profile

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารประกอบการอบรม
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ตัวอย่างงาน QP, WI, service profile บางหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายกรมสุขภาพจิตและ
การก าหนดตั วชี้ วั ด ตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ร าชการ สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประจาปีงบประมาณ 2564
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)
3. โครงการอบรมการสื่อสารภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2564
4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพบุ ค ลากรสถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีงบประมาณ 2564
5. โครงการ GREEN and CLEAN Hospital “สิ่งแวดล้อมดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ชุมชนรอบข้าง
ปลอดภัย”
6. โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ “การตรวจสอบสิ่ งแวดล้ อม ความปลอดภั ย และวิ ศวกรรม
โครงสร้าง”
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติ การ เรื่ อง แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย
กรมสุขภาพจิตและการกาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 13 หน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
หลกั การและเหตผุ ล
กรมสุขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายการพั ฒนางานสุ ขภาพจิ ต
ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วย
1. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดารัส, พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2. ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
อย่างต่อเนื่อง 3. ร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยเข้ากับระบบ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4. พัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) คิ ด เชิงบวก (Positivity) และคิ ด ทาประโยชน์ ช่ วยเหลือ ผู้ อื่ น และสั งคม (Response to
Society) คื อ “คิ ด ดี คิ ด ให้ คิ ด เป็ น เป็ น สุ ข : CPR” 5. พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ขภาพจิ ตและจิ ต เวช
ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for New Normal) หน่วยบริการจิตเวชต้องเป็น Smart
Hospital เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยตามหลักการ EMS และ 6. พัฒนาบุคลากรของ
กรมสุ ข ภาพจิ ต ให้ เ ป็ น คนมี ศั ก ยภาพสู ง แบบ Multitasking มี ทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital skill) และส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีความสุข และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวชี้วัด
ตามค ารั บรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิ ต ประจาปีงบประมาณ 2564
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 19-20 ตุ ล าคม 2563 นั้ น ได้ มี ก ารชี้ แ จงรายละเอี ย ดการจั ด ท าค ารั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า งกรมสุ ข ภาพจิ ต กั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมสุ ข ภาพจิ ต รวมถึ ง แนวทาง
การติ ดตามประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการตามค ารั บรองการปฏิ บัติ ราชการ ระดับหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้นาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
สถาบั นสุ ขภาพจิ ตเด็ ก และวั ยรุ่ นภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นสถาบั นที่ ด าเนิ นงานภายใต้
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2558-2563 ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
อายุ 2-18 ปี ตั้งแต่รักษาบาบัดฟื้นฟู ตลอดจนดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยดาเนินงานภายใต้คารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 มีความสอดคล้อง
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ต่อเนื่อง และสามารถบรรลุเป้าหมายของสถาบันและกรมสุขภาพจิต กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายกรมสุขภาพจิตและการกาหนด
ตั วชี้วัดตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการ สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ 2564
ขึ้น เพื่อกาหนดและมอบหมายแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสถาบัน สุขภาพจิ ต เด็ก
และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีงบประมาณ 2564 สู่ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสาคัญ
เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจและกลุ่มงานให้มีความสอดคล้อง เป็นไปตามแนวทาง
การปฏิบัติราชการของสถาบันและกรมสุขภาพจิต และประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต รวมทั้งสามารถรับมือและดาเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปี
งบประมาณ 2564
2. เพื่อกาหนดและมอบหมายแนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่ วยงานในสั งกั ดกรมสุ ขภาพจิ ตและสถาบั นสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ นภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ประจาปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะทางาน
จานวน 25 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 16,210 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 16,210 บาท
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 ข้ อ มู ล ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและแนวทางการด าเนิ น งาน
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต
1.2 ข้ อ มู ล ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและแนวทางการด าเนิ น งาน
ตั ว ชี้ วั ด ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
2.2 รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมสุขภาพจิต
2.3 รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

ชุดข้อมูล

1

1

ชุดข้อมูล

1

1

ร้อยละ
ชุดข้อมูล

100
1

76
1

ชุดข้อมูล

1

1

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทาให้ได้ข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามค ารั บรองการปฏิบัติ ราชการของกรมสุขภาพจิต จานวน 17 ตั วชี้วัด และรายชื่อผู้ รั บผิ ดชอบตั ว ชี้ วั ด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน
27 ตัวชี้วัด มีการหารือถึงแนวทางในการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดย
ผู้ บ ริ ห ารได้ก าหนดนโยบายและถ่ ายทอดแนวทางการด าเนิ นงานของสถาบั นสุ ขภาพจิ ตเด็ กและวั ยรุ่ น
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สู่ หั วหน้ ากลุ่ มภารกิ จและกลุ่ มงานส าคั ญ โดยมี เป้ าหมายให้ ก ารด าเนิ น งานของสถาบั น ในด้ า นต่ า งๆ
มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ ง เป็ น ไปตามแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการ และประสบความส าเร็ จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสุขภาพจิต รวมทั้งสามารถรับมือ กับสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 คน จาก 25 คน คิดเป็นร้อยละ 76 เนื่องด้วยคณะกรรมการ
หลายท่านติดภารกิจเดินทางไปราชการ ทาให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินงานของสถาบัน ที่ ได้จากการดาเนินโครงการให้คณะกรรมการและ
คณะทางานทุกท่านทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและติดตามประเมินผลต่อไป
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
2. นายชาญณรงค์
3. นางสาววรรณิสา
4. นายวัชรินทร์
5. นางภัทราวดี
6. นางสาวเบญญาภา
7. นางสาวธัญชนก

แก้วเฮ้า
ชัยอุดมสม
โกมลไพศาล
เอี่ยมศรี
ดอนนอก
วาดสูงเนิน
พลทอง

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสถิติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 10 บุคลากรมีความผูกพันและมีความสุข
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หลกั การและเหตผุ ล
ปัจจุบันประเทศไทยได้ปฏิรูประบบสุขภาพโดยขยายกรอบการทางานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จากการดูแล "สุขภาพ" ไปสู่การดูแล "สุขภาวะ" ของพลเมืองไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงนิยามความหมายของ
สุขภาพ ในแบบเดิมให้ขยายสู่การเสริมสร้างให้พลเมืองไทยมีสุขภาพดีมีความสุขทั้งใน 4 มิติ คือ กาย
จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และกระทรวงสาธารณสุข (2559) ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนาประเทศไทยก้าวสู่
Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุการเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึงระบบสุขภาพภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
หลัก ด้านสุขภาพ ที่ ร วมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ”และค่านิยม “MOPH : Mastery Originality
People-centered approach Humility” โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดีเ จ้าหน้าที่มีความสุ ข
ระบบสุ ข ภาพยั่ ง ยื น ” และมุ่ ง พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ในด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ องกั นโรค
(P&P excellence) ระบบบริการ (Service excellence) การพัฒนาคน (People excellence) และระบบ
บริ ห ารจั ด การ (Governance excellence) การส่งเสริ มสุ ข ภาพและการป้อ งกัน โรคจึ งเป็น พื้ น ฐาน
สาคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพที่มุ่งการจัดบริการเชิงรุก การส่งเสริมและพิทักษ์รักษาให้มีสุขภาพดี
แทนการรักษาพยาบาล กรมสุขภาพจิตมีภารกิจในการดูแลงานสุขภาพจิตของประเทศ ให้ก้าวหน้าสู่
การเป็น Mental Health 4.0 ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนทั้งการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และผู้ น างานสุขภาพจิ ต เพื่ อ ประชาชน มีสุขภาพจิต ดีมีความสุขมีสุขภาพจิต ดี มีสติ ปัญ ญาดี และมี
นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีสมรรถนะสูงในทุกด้าน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ สุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553-2556 ได้กาหนด
ให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและ
พลังใจ ที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ทาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลให้มีความผาสุกและความพึงพอใจต่อองค์กรด้วยนัน้
จะต้ อ งมี ก ารดู แ ลสร้ า งสุ ข ภาพแนวใหม่ ที่ จ ะต้ อ งร่ ว มสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพสร้ า ง
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร่วมสร้างวัฒนธรรมของการดาเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น และร่วมกันสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภารกิจอานวยการ ตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาวะบุคลากร จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะและทักษะสูง
มีทัศนคติดี รวมทั้งส่งเสริมคุ ณภาพชีวิตเพื่อให้ สามารถปฏิ บัติ งานอย่างมีความสุข บุคลากรได้ร่วมกัน
ทาบุญในวันขึ้นปีใหม่เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัวสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเกิดความผูกพัน
ตามวิถีชาวพุทธมีขวัญกาลังใจในการดาเนินชีวิตเสริมพลังและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรเห็น
คุณค่าความสาคัญขององค์กร รวมทั้งให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเกิดความผูกพันตามวิถีชาวพุทธและ
มีขวัญกาลังใจในการดาเนินชีวิต
5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าความสาคัญขององค์กร
6. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 81 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
ระยะเวลาดาเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 150,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 85,380 บาท
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธไมตรีภายในองค์กร
ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ห้ องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 29,790 บาท
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะกายของบุคลากร
งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างความผูกพันตามวิถีชาวพุทธ
ดาเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
70 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 29,790 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมองค์กร
ดาเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
76.93 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,800 บาท
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)

หนว่ ยนบั

1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งความสุข
1.2 คะแนนเฉลี่ยความผูกพันบุคลากรต่อองค์กร
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
2.2 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ระดับมากและมากที่สุด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า
2. นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี
3. นางสุดารัตน์ ยอดประทุม
4. นางสายฝน โรจน์พานิช
5. นางสาววิภารัต แดงตั๋น
6. นายสุปัน สายสินธุ์
7. นางสาวธัญชนก พลทอง
8. นางสาวปราศิยฉัตร บุญจวง
9. นางปาริชาต เพ็ชรคา
10. นางสาวนวพร เครือแก้ว
11. นางสาวชูกมล โคช่วย

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

คะแนน

5

5

ร้อยละ

80

74.18

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

75.38
72.31

ผู้อานวยการสถาบันฯ
รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจอานวยการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์

โครงการอบรมการสื่อสารภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 10 บุคลากรมีความผูกพันและมีความสุข
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
สานักอานวยการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หลกั การและเหตผุ ล
การสื่ อ สารภายในองค์ ที่ ดี ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจในนโยบายของผู้ บ ริ ห าร เป็ น สิ่ ง เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก
เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนสาคัญ และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับกิจกรรมและการดาเนินงาน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรดี ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจและเข้าในนโยบายได้อย่างชัดเจน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน ดังนั้น กระบวนการทางานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้อง
ทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่าง
คล่องตัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือ การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การทางานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสาเร็จด้วยดี การสื่อสารภายในองค์กร
จะประสบผลส าเร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น อยู่ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
การส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานจะทาให้การบริหารงานและการดาเนินกิจการของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งการมีจิตสาธารณะของคนในองค์กรก็จะส่งผลให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งทาให้การทางานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
สานักอานวยการ เล็งเห็นความสาคัญของการสื่อสารภายในองค์กร จึงจัดโครงการอบรมการสื่อสาร
ภายในองค์กรประจาปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการ
ที มน าทางคุ ณภาพ หั วหน้ากลุ่มงาน กับบุคลากรของสถาบันทุกระดับ ให้ รั บทราบนโยบาย ทิศ ทาง
การดาเนินงาน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ทางานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิผลทาให้การดาเนินงานของสถาบันฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานจากผู้บริหารสถาบัน
2. เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารในสถาบัน
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 74 คน
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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดาเนนิ การ
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 จานวน 12 ครั้ง
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิโ์ พธิ์ ชั้น 3 อาคารอานวยการ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 120,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 69,930 บาท
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/Outcomes)
1.1 บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้เข้าเข้าใจ
ในนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสถาบัน
2. KPI รอง (ผลผลติ /Outputs)
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

หนว่ ยนบั

เปา้ หมาย

ผลดาเนนิ งาน

ร้อยละ

80

81.5

ร้อยละ

85

75.29

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานจากผู้บริหารสถาบัน และบุคลากร
มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น แต่จานวนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจาก
บุคลากรบางส่วนติดภารกิจด่านหน้า และไปราชการ ทาให้จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัญหาอุปสรรค

1. สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทาให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
คืองดโครงการจานวน 5 ครั้ง เพื่อป้องกันการระบาดการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยได้จัดประชุม Online
ผ่านระบบ zoom แทนในเดือนที่งด ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากบุคลากรบางส่วนติดภารกิจหน้าด่าน
และไปราชการ ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง ข้ อ มู ล บุ ค ลากรทราบอย่ า งต่ อ เนื่อ งก่อ นวั น จั ด โครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
3. การปรั บเปลี่ยนกิจ กรรมย่ อ ยในโครงการเพื่ อ กระตุ้ น ให้ บุค ลากรมี ส่ วนร่ ว มในการแสดง
ความคิดเห็นและสร้างความผูกพันในองค์กร เช่น กิจกรรมการฉันทนาการให้ความรู้โดยกลุ่มงานต่างๆ
ในแต่ละเดือน

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
2. นายวัชรินทร์
3. นางวัชราภรณ์
4. นางสาวธนภรณ์
5. นางสาวรพีพรรณ
6. นายวันพิชิต
7. นางสาวสงกรานต์
8. นางปาริชาต
9. นางสาวชูกมล
10. นางสาวนวพร
ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้วเฮ้า
เอี่ยมศรี
วิทยานุกูลลักษณ์
มะส่าห์
ชาทองยศ
ทองเหง้า
แก้วศิริ
เพ็ชรคา
โคช่วย
เครือแก้ว

ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชอื่ โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 10 บุคลากรมีความผูกพันและมีความสุข
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มภารกิจอานวยการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
หลกั การและเหตผุ ล
ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กาหนดทิศทางและนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถาบันทั้งด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ด้านวิชาการที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด การพัฒนาสถาบันให้ให้ได้คุณภาพดังกล่าว ไม่ได้อาศัยเพียงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ
ผู้บริหารสถาบันเท่านั้น แต่พื้นฐานหรือปัจจัยสาคัญหนึ่งที่จะทาให้องค์ กรเติบโตหรือมีศักยภาพ เติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปัจจุบัน คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรในองค์กรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพที่จาเป็น
เหมาะสมในทุกด้าน ตั้งแต่การปรับโครงสร้างการบริหารการปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงทัศนคติในการทางานทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และองค์กร ปัจจุบันแนวคิดหรือหลักการการพัฒนาองค์กร (Organization Development:
OD) เป็นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการองค์กรและขับเคลื่อนองค์ก รให้ มี
ความก้าวหน้า เข้มแข็ง เป็นระบบและมีรูปธรรม สามารถอยู่รอด และก้าวทันกับเทคโนโลยี ที่เจริญไป
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพและคุณภาพเปรียบเสมือนกับการพัฒนาองค์กร
ให้มีศักยภาพมีความเข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งควรตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
ค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรด้วย ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาองค์กรโดยรวมประกอบด้วย
4 ปัจจั ยได้แก่ 1. โครงสร้ างพื้ นฐานขององค์กรในรูป แบบต่ างๆ (Infrastructure) 2. กระบวนการ
ทางานที่เป็นระบบระเบียบ (Process and System) 3. เป้าหมายและนโยบาย (Goal and Policy)
และ 4. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
การพั ฒนาทรั พ ยากรมนุษย์ เป็น ปัจ จั ยที่ มีผ ลต่ อ การเติ บโต การอยู่ร อดขององค์ ก ร ดังนั้น
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและคุณภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติในเชิงบวก รู้จัก
การทางานเป็นทีม มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเริ่มจากการพัฒนา
ด้านความคิด ทัศนคติ เข้าใจและยอมรับข้อดีข้อด้อยของตนเอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองไปในทางที่
ดีขึ้น พัฒนางานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด หลั ก การหรื อ ทฤษฎี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการน ามาพั ฒ นาบุ ค ลากรคื อ
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นพลักษณ์หรือ 9 ลักษณ์ (enneagram) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเข้าใจความแตกต่างของคน บ่งบอกถึง
9 ประเภทของบุคลิกภาพพื้นฐานทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมการกระทาของบุคคล
คนนั้น ซึ่งไม่มีแบบไหนดีห รือเลวไปกว่ากัน แตกต่ างกัน ตามเหตุ ตามพื้น เดิมที่จะตอบสนองต่ อโลก
ภายนอก ลักษณ์ทั้ง 9 นี้สามารถจาแนกได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ สาคัญ ซึ่งเรียกว่า “ศูนย์” ตามพลัง
การคิดและความรู้สึก ได้แก่ 1. ศูนย์ท้อง ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักในการตัดสินใจ จึงค่อนข้างตอบสนอง
ต่อสิ่งรอบข้างได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย ลักษณ์ 8, 9, 1 และ 2. ศูนย์ใจ จะใช้อารมณ์เป็นหลักในการ
ตัดสินใจ ประกอบด้วย ลักษณ์ 2, 3, 4 และท้ายสุดคือ ศูนย์หัว จะใช้ความคิดเป็นหลักแต่จะยึดอารมณ์
ความกลัว ค่อนข้างตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ช้า (เนื่องจากใช้ความคิดอยู่) ประกอบด้วย ลักษณ์ 5, 6, 7
การพั ฒนาองค์ กรให้ เติ บโตก้ าวไปข้ างหน้ า ต้ องประกอบด้ วยบุคลากรคนท างานหลากหลาย
บุคลิกลักษณะร่วมกัน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการวิชาการตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพและคุณภาพ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
การมอบหมายงานที่ เ หมาะสม ภายใต้ บุ คลิ กภาพที่ บุ คคลนั้ นเป็ น และต่ อยอดการพั ฒนาในอนาคต
จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับข้อดีข้อด้อยของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้บุคลากรสถาบันมีความรักใคร่สามัคคี เรียนรู้การทางานเป็นทีม (กับทุกคน)
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรภายใต้บุคลิกภาพที่บุคคลนั้นมีและเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนินการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563
พื้นที่ดาเนินการ
นิก ส์ลองสเตย์ อ าเภอวังน้าเขียว จั งหวัด นครราชสีมา และสถาบัน สุขภาพจิ ต เด็ก และวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง บป ร ะ ม า ณ
เงินบารุง จานวน 250,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 235,760 บาท
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลัก (ผลลัพธ์/outcomes)
1.1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการกระทา บุคลิกภาพของตนเองในทางที่
ดีขึ้น
2. KPI รอง (ผลผลิต/outputs)
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่ วม
โครงการ

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

ร้อยละ

50

บรรยายท้าย
ตาราง

ร้อยละ

70

91.4

บุ คลากรที่ เข้ าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ มี ความพึ งพอใจ มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บทฤษฎี นพลั ก ษณ์
มี ความพยายามในการเรี ยนรู้ ท าความเข้ าใจ ซั กถาม สามารถอธิ บายความเป็ นตั วตนของตนเองได้
ค่อนข้างดี รู้จักยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อื่น และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กิจกรรมนพลักษณ์ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร อันจะทาให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และจะส่งผลให้องค์กรเติบโตพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในอนาคตหากมีการทา
นพลักษณ์อีกเพื่อเป็นการกระตุ้นซ้า ทาให้เกิดความต่อเนื่องและการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม
น่าจะช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสาเร็จมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
ที่ปรึกษา
2. นายชาญณรงค์
ชัยอุดมสม
ที่ปรึกษา
3. นายวัชรินทร์
เอี่ยมศรี
ที่ปรึกษา
4. นางสาวพิมพ์รภัช
วัฒนศึกษา
หัวหน้าโครงการ
5. นางสาววิภารัต
แดงตั๋น
คณะทางาน
6. นางสาวธัญชนก
พลทอง
คณะทางาน
7. นางปฏิญญา
อัดโดดดร
คณะทางาน
8. นางกรรณิกา
ธรรมสัตย์
คณะทางาน
9. นายอภิวัฒน์
ติยะเฟื่อย
คณะทางาน
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ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ก่อนขึ้นรถเพื่อเตรียมออกเดินทาง

ทากิจกรรมสัมพันธ์ขณะอยู่บนรถ

ผู้อานวยการถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรรุ่นที่ 1

ผู้อานวยการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
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วิทยากรเปิดกิจกรรมทาความรู้จกั และเข้าสู่เนื้อหา

ผู้เข้าร่วม OD รุ่นที่ 1 เลือกรับของที่ระลึกอย่างมีความสุข

ผู้อานวยการรอรับผู้เข้าร่วม OD รุ่นที่ 2 และถ่ายภาพร่วมกัน

195

196

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วม OD รุ่นที่ 2 ทากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี

วิทยากรเริ่มทากิจกรรมและนาสูเ่ นื้อหาการอบรม “ทาความรู้จักตนเองผ่านรูปภาพ”
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ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรม
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการ GREEN and CLEAN Hospital
“สิ่งแวดล้อมดี เจ้าหน้าที่มีความสุขชุมชนรอบข้างปลอดภัย”
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 10 บุคลากรมีความผูกพันและมีความสุข
เป้าประสงค์ที่ 13 หน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
และงานอาชีวอนามัย
หนว่ ยงานทรี่ ว่ มดาเนนิ การ
กลุ่มภารกิจอานวยการ กลุ่มภารกิจทางการพยาบาล
และกลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์
หลกั การและเหตผุ ล
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสาคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะ
สุขภาพทางกายจิตใจ และสังคมของประชาชนผู้มารับบริการ คือ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ทางานในโรงพยาบาลทุกแห่งดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข ในยุ ท ธศาสตร์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรค
(Promotion and Prevention Excellence) ซึ่งมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนิ น การด้ า นการพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital เพื่ อ เป็ น
โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีดังกล่าว และได้ดาเนินการตาม
นโยบายจนได้ รั บการรั บรองมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ระดั บดี มาก และได้ ป ระกาศ
นโยบายเพื่ อสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้หน่วยงานและบุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อให้ ประชาชนผู้มารับบริการได้รับบริการในสถานที่
ที่สะอาด ปลอดภัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และบุคลากรได้มี สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Happy
Work Place) ส่งผลต่อคุณภาพการให้ บริการและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรม GREEN
กลยุทธ์ CLEAN และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) ร่วมกับงานอาชีวอนามัย จึงได้
จัดโครงการ GREEN and CLEAN Hospital“สิ่งแวดล้อมดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ชุมชนรอบข้างปลอดภัย”
โดยมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริม
ให้เกิด สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่ดี ลดการเกิดมลพิษจากการให้บริการ เป็นพื้นที่ปลอดภัย
เหมาะแก่การเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางสุขภาพร่วมกับชุมชนรอบข้างสถาบันฯ บุคลากรภายในสถาบันฯ
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ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร ให้สถาบันฯ เป็น
โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่ อ ส่งเสริ มให้ เ กิด นวัต กรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community ภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. เพื่อตรวจประเมินความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ปฏิบัติงาน ทางโครงสร้าง
กายภาพของอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Happy Work Place)
4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรภายในสถาบัน
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 40 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
1. วันที่ 9 กันยายน 2564
2. วันที่ 10 กันยายน 2564
3. วันที่ 16 กันยายน 2564
4. วันที่ 20 กันยายน 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 30,000 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 30,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานโครงการตามแผนการดาเนินงานและกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1) สถาบั น ฯ ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม GREEN โดยการน าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละเกิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน และเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน
เพื่อให้เกิด GREEN Community ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยการดาเนินการร่วมกับชุมชน
บ้านดอนดูเมืองใหม่ และเทศบาลตาบลพระลับ พบว่า ประเด็นที่ 1 ในช่วงฤดูฝน ของทุกปีมีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก ภายในชุมชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลายจุด จึงได้ร่วมกันดาเนินการร่วมกันเพื่อ
ป้องกันการระบาดไข้เลือดออก เกิดความร่วมมือในการลงพื้นที่ป้องกันควบคุมโรคร่วมกับชุมชน ประเด็นที่ 2
ในฤดูฝน หากช่วงใดฝนตกหนัก พื้นที่ชุมชนมักมีน้าท่ วมขังซึ่งรอการระบายหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิด
ความลาบากในการสัญจร การใช้ถนน จึงได้ร่วมกับชุมชนสารวจแนวท่อระบายน้าในหมู่บ้าน และได้
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ดาเนินการเพื่อเชื่อมต่อระบบระบายน้าสู่คลองสาธารณะ ประเด็นที่ 3 ประชาชนในชุมชนรอบรั้ วสถาบัน
ประสบปัญหาไฟส่องสว่างทางสาธารณะตามแนวรั้วสถาบันไม่เพียงพอ สถาบันได้สนับสนุนและติดตั้ง
ไฟส่องสว่างระบบ Solar Cell และระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้วสถาบันฯ เพื่อให้ประชาชนได้รั บ
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2) ตรวจประเมินความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ปฏิบัติงาน ทางโครงสร้าง
กายภาพของอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (Happy Work Place)
โดยได้รั บความร่ วมมือจากคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อ มและความปลอดภัย (ENV) ด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานตามมาตรการ 5 ส. และเกณฑ์ สถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางาน (Happy Work Place) ของหน่วยงานและได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอากาศในห้องทางาน จากการประเมินผลพบว่ามีห้องทางานที่มีความเสี่ยงทางกายภาพ
ที่อาจมีผลการะทบต่อสุขภาพ 2 ห้อง คือห้องเวชระเบียน และห้องปฏิบัติงานจุดบริการคัดกรองผู้ป่วย
จึงได้ดาเนินการเสนอต่อผู้บริการเพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไขความเสี่ยงดังกล่าวแล้ ว ผลการตรวจ
ประเมินในภาพรวมพบเป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 98
3) ได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโดยได้ดาเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรม 1 ตรวจเช็คสถานะสุขภาพกายและสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการร้อยละ 100
- กิ จ กรรม 2 เสริ ม สร้ า งความรอบรู้ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและเวชศาสตร์ ช ะลอวั ย
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการร้อยละ 100
- กิจกรรม 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจาสัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการร้อยละ 90.2
ในการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพในบุคลากรกลุ่มป้าหมายหลั งจากเข้าร่วมโครงการพบว่ามีระดับ
ความรู้ เ พิ่ มขึ้น ร้ อ ยละ 75 และภายหลังจากการจั ดกิจ กรรมครั้ง 3 ได้ด าเนิน การเฝ้าระวังสุขภาพใน
บุคลากรต่อเนื่องด้วยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และการตรวจวัดรอบเอว เพื่อเก็บเป็นสถิติด้านการเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพบุคลากรต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
1. KPI หลกั (ผลลพั ธ์/ Outcomes)
1.1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
1.3 ระดับความสาเร็จของการจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สถาบันฯ เป็นพื้นที่
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทางาน

หนว่ ยนบั

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน

ร้อยละ
ร้อยละ

80
60

90.2
75

ระดับ

5

5
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ตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์ (Results)
2. KPI รอง (ผลผลติ / Outputs)
2.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
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หนว่ ยนบั
ร้อยละ

คา่ เปา้ หมาย ผลการดาเนนิ งาน
80

100

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
จากการดาเนินการพบว่าการดาเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital เป็นโครงการเชื่อม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น ฯ และชุ ม ชนรอบข้ า งสถาบั น ได้ อ ย่ า งดี ม าก ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ในการดาเนินงานร่วมกันด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค และการลดอุบัติเหตุ ช่วยอานวย
ความสะดวกและเอื้อประโยชน์แก่กันในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
พบว่าบุคลากรให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นมีข้อมูลสนับสนุนและแนวทางในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพตนเองเพิ่ มขึ้น มีอ งค์ ค วามรู้ ด้านการดูแลสุขภาพเพิ่ มขึ้น อั น จะน าไปสู่สุขภาพที่สมบูร ณ์ ต าม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้
ข้อเสนอแนะ
1. จาการดาเนินงานโครงการพบว่าบุคลากรบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้
เนื่องจากติดหน้างานบริการ ทาให้เสียโอกาสในการเรียนรู้ แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และ
ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นครบทุกกระบวนการ ในการดาเนินการในปีถัดไปควรกาหนด
วันจัดกิจกรรมให้เป็นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่มีผู้รับบริการน้อย เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรม เพื่อบุคลากร
ทุกกลุ่มจะได้บริหารจัดการตนเองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น
2. ควรออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว เช่น ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุก สัปดาห์ เพื่อความต่อเนื่องในการร่วมกิจกรรมน าไปสู่การปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพและวัดผลในระยะยาว
ค ณะ ท า ง า น
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ที่ปรึกษา
2. นายวัชรินทร์
เอี่ยมศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวรพีพรรณ ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
4. นางสาวปุณยนุช
ฝางขันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
5. นางสาวมยุรา
เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นายสุปัน
สายสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทางาน
7. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
8. นางวรรณอรุณ
ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
9. นายณัฐวุฒิ
ลาวกลาง
นายช่างเทคนิค
คณะทางาน

201

202

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. นางสาวสงกรานต์
11. นางปาริชาต
12. นางสาวมาลิณี
13. นางสาวธัญชนก

แก้วศิริ
เพ็ชรคา
ศรีวงค์จันทร์
พลทอง
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นักจัดการงานทั่วไป
คณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

เอกสารประกอบการอบรมโครงการ
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สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ ก าร “การตรวจสอบสิ่งแวดล้อ ม ความปลอดภั ย
และวิศวกรรมโครงสร้าง”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 13 หน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบ
และงานอาชีวอนามัย
หลกั การและเหตผุ ล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นองค์กรรัฐ สังกัดกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพจิตแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
ที่ มีปัญหาด้านการพั ฒนาการสุขภาพจิ ตและจิ ตเวช เป็นศู นย์กลางประสานความร่ วมมือทางวิ ชาการ
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ให้บริการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้บริการสาหรับ
ประชาชนตามมาตรฐาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
อาชีวอนามัยและความปลอดภั ยของสภาพแวดล้อ มในการให้ บริ การที่ มีผ ลต่ อ สภาวะสุ ขภาพทางกาย
จิ ตใจ และสังคม ของประชาชน ผู้ มารั บบริ การ รวมถึงบุคลากรผู้ ปฏิ บัติ งานทุกคน ปัจจุบันสถาบั น
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 8 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร
ด้านการให้บริการผู้ป่วยจานวน 2 หลัง ได้แก่ อาคารอานวยการ เป็นหน่วยให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก
และสานักงาน และอาคารราชพฤกษ์ เป็นหน่วยให้บริการแผนกผู้ป่วยใน อาคารด้านสาธารณูปโภคและ
สุขาภิบาลจานวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารระบบน้าประปา อาคารแหล่งกาเนิดไฟฟ้า อาคารระบบบาบัด
น้ าเสี ย และอาคารที่ พั ก รวมมู ล ฝอย อาคารด้ า นการสนั บ สนุ น บุ ค ลากร จ านวน 2 หลั ง ได้ แ ก่
บ้ านพั ก เจ้ าหน้าที่ 1 และ 2 ในการด าเนิน กิจ การภายในสถาบั น ฯ ได้ มี ก ารออกแบบตามมาตรฐาน
ระบบวิ ศ วกรรมความปลอดภั ยในโรงพยาบาล ได้ แก่ การตรวจสอบความร้ อ นสะสมในระบบไฟฟ้ า
การตรวจสอบห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสุขาภิบาล
ระบบบาบัดน้าเสีย และระบบปรับอากาศและระบายอากาศในสถานพยาบาล โดยได้ดาเนินการตรวจสอบ
และบารุงรักษาเป็นประจาตามแผนการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบ แต่ก็มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เพื่อความถูกต้องตามาตรฐาน จึงได้กาหนดให้ผู้รับผิดชอบงาน ผู้ควบคุมงาน
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวจากศูนย์สนับสนุนบริการ
สุ ขภาพที่ 7 จั งหวั ด ขอนแก่ น คณะกรรมการบริ ห ารสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภั ย (ENV) ร่ วมกั บ
งานอาชีวอนามัย จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
วิศวกรรมโครงสร้ าง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อพั ฒนาบุคลากรผู้ ปฏิบัติ งานให้ มีความรู้ ความสามารถ
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ในการดาเนินการตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างภายในอาคาร มีทักษะในการสังเกตความผิดปกติ
ของงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ถูกต้องตามที่มาตรฐานกาหนด และเพื่อให้ระบบวิศวกรรม
ความปลอดภั ย ในโรงพยาบาลได้ รั บ การตรวจสอบประจ าปี ต ามมาตรฐานเป็ น การเฝ้ า ระวั งปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย เพื่ อ ให้ ส ถาบั น ฯ เป็ น โรงพยาบาลที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและ
มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ สามารถดาเนินการตรวจสอบทางวิศวกรรม
โครงสร้าง ภายในอาคาร
2. เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ถูกต้องตามที่มาตรฐานกาหนด
3. เพื่อตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลประจาปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเปา้ หมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 25 คน
ระยะเวลาดาเนนิ การ
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2564
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ
เงินบารุง จานวน 17,500 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 17,500 บาท
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานโครงการมีการอบรมภาคทฤษฎีด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล จานวน 5 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบไฟฟ้า 2. ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 3. ระบบ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย 4. ระบบปรั บ อากาศและระบบระบายอากาศ และ 5. ระบบก๊ า ซทางการแพทย์
โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 หลังจากการรับฟังทฤษฎีวิธีการตรวจสอบได้
ฝึกปฏิบัติงานจริงภาคสนามโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สังเกต ตรวจสอบ
การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น และรั บ ทราบช่ อ งทางการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกรณี ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือด้านระบบต่าง ๆ จากการดาเนินงานโครงการมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดผลประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 23 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมการระดับมากที่สุดร้อยละ 92.16 มีข้อเสนอแนะ
จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ คื อ อยากให้ บุ ค ลากรทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นโครงสร้ า ง
ความปลอดภัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้รับทราบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว การทดสอบความรู้ ก่อน - หลัง เข้าร่วมโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงงการมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75 ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการวิศวรรมความปลอดภั ยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2564
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จานวน 5 ระบบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 และมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ร้ อ ยละ 10 ปัญ หาที่ พ บส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อ มของวัสดุอุป กรณ์ และการละเลยการตรวจสอบ
เป็นประจาของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้กาหนดมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว
ภายหลังได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
การด าเนิ นงานโครงการท าแล้ วเสร็ จตามแผน ได้ จั ดท ารายงานการตรวจสอบดั งจะแสดงใน
ภาคผนวกที่ 14.1 ได้ พั ฒนาบุ คลากรผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ มี ความรู้ ทั กษะ สามารถด าเนิ นการ ตรวจสอบ
ทางวิศวกรรมโครงสร้างเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ถูกต้องตามที่มาตรฐานกาหนด
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่า มีการละเลยการเฝ้าระวังปัญหา ขาดการกากับติดตามความคืบหน้า
การแก้ ไขปั ญหา/ ความเสี่ ยงด้ านวั สดุ อุ ปกรณ์ เสื่ อมสภาพ ซึ่ งมี ผลอย่ างมากด้ านความปลอดภั ย เช่ น
การติดตั้งสายล่อฟ้าที่ชารุด เครื่องส่งสัญญาณเตือนดักจับควันไฟ และความร้อน ระบบป้องกันอัคคีภั ย
ภายในห้องควบคุ มระบบคอมพิ วเตอร์ การจัดการด้านการระบายอากาศที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่
เคยตรวจสอบพบเมื่อปีงบประมาณ 2563 แต่ ยังไม่ได้นับการแก้ไขใหม่ให้ มีความพร้ อมตามมาตรฐาน
จึงอยากให้มีการดาเนินงานร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ค ณะ ท า ง า น
1. นายศักรินทร์
แก้วเฮ้า
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ที่ปรึกษา
2. นายวัชรินทร์
เอี่ยมศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวรพีพรรณ ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
4. นางสาวปุณยนุช
ฝางขันธ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
5. นางสาวมยุรา
เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
คณะทางาน
6. นายสุปัน
สายสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทางาน
7. นางพิฐชญาณ์
สืบสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
8. นางวรรณอรุณ
ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
9. นายณัฐวุฒิ
ลาวกลาง
นายช่างเทคนิค
คณะทางาน
10. นางสาวสงกรานต์ แก้วศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
คณะทางาน
11. นางปาริชาต
เพ็ชรคา
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
12. นางสาวมาลิณี
ศรีวงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ
13. นางสาวธัญชนก พลทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

205

206

รายงานประจำ�ปี 2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพถา่ ยกจิ กรรมและเอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ภาพกิจกรรมโครงการ

ส่วนที่ 3
รายงานทางการเงิน
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รายงานทางการเงนิ ปงี บประมาณ 2564
1. เงนิ งบประมาณ
รายจ่ ายจากการได้รับเงินจั ด สรรด้วยเงิน งบประมาณ ปี งบประมาณ 2564 เป็ น รายจ่ายทั้งสิ้น
6,484,139.00 บาท แบ่งรายจ่ายออกเป็นรายการ เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
ตารางที่ 17 รายการงบประมาณที่ใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 - 2564
ปงี บประมาณ 2562
ปงี บประมาณ 2563 ปงี บประมาณ 2564
รายการงบประมาณทใี่ ชจ้ า่ ย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เงิน พตส.
1,166,750.00
1,191,000.00
1,182,500.00
เงินไม่ทาเวช
415,000.00
365,000.00
525,000.00
เงินประกันสังคม
74,929.00
เงินเวรบ่ายดึก
226,750.00
169,800.00
217,200.00
ค่าสาธารณูปโภค
147,042.13
302,274.21
118,509.14
โครงการ
1,303,631.43
1,828,241.30
894,893.37
ค่ายา
2,284,484.10
2,318,849.49
3,468,107.49
ค่าใช้จ่ายประจา+อื่นๆ
1,828,292.34
120,735.00
P4P
263,116.56
ครุภัณฑ์
2,114,240.00
ก่อสร้าง+ปรับปรุง
1,886,333.00
รวมทงั้ สนิ้
9,258,283
8,673,256.56
6,481,139.00
สรุป เมื่อเปรียบเทียบยอดรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรด้วยเงินงบประมาณเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
พบว่ามีรายจ่ายงบดาเนินงานที่ใกล้เคี ยงกัน ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้รับเงินจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ
2564 เนื่องจากไม่มีรายจ่ายด้านครุ ภั ณฑ์และสิ่งก่อ สร้าง และเน้นใช้เงินบารุงของสถาบั น ฯ ในส่วนของ
ปีงบประมาณ 2562 ทางสถาบันฯ ได้ดาเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ และ
ในปีงบประมาณ 2563 ทางสถาบันฯ ได้ดาเนินการตามแผนพั ฒนาระบบบริ การ โดยเพิ่มครุภัณฑ์ท าง
การแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเข้าสู่ระบบ SMART HOSPITAL
งบประมาณ 2564 มี ก ารวางแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณใหม่ โดยค่ า ใช้ จ่ า ยประจ า เช่ น
ค่ าจ้ างเหมาท าความสะอาด ค่ าประกอบอาหารสาหรั บผู้ ป่วย และค่ าครุ ภั ณฑ์และสิ่งก่ อ สร้ าง ถูก นาไป
บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น บ ารุ ง ส่ ว นเรื่ อ งค่ า ตอบแทนนั้ น เพิ่ ม ลดตามจ านวนบุ ค ลากรในแต่ ล ะปี
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นอกจากนั้ น ในปี ง บประมาณนี้ เ ริ่ ม มี ร ายจ่ า ยเรื่ อ งเงิ น ประกั น สั ง คม เนื่ อ งจากทางสถาบั น ฯ ได้ จั ด ท า
เงินเดือนในส่วนของพนักงานราชการที่ตัดอัตรากาลังมาจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2. เงินบารุง
รายรับเงินบารุง ปีงบประมาณ 2564 เป็นรายรับทั้งสิ้น 14,327,501.01 บาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 9,637,057.75 บาท โดยแบ่งเป็น
รายการดังต่อไปนี้
ตารางที่ 18 รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564
ผปู้ ว่ ยใน
ผปู้ ว่ ยนอก
รวมทงั้ ปี
ลาดบั
สิทธกิ ารรกั ษา
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 บัตรประกันสุขภาพ
1,393,115.83
3,851,410.57 5,244,526.40
2 กรมบัญชีกลาง
27,498.10
3,779,138.83 3,806,636.93
3 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
101,829.17
483,355.25
585,184.42
4 ประกันสังคม
0.00
710.00
710.00
รวมทงั้ สนิ้
1,522,443.10
8,114,614.65 9,637,057.75
2) รายรับจากสิทธิชาระเงินเอง กรณีรับเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
ตารางที่ 19 รายรบั จากสิทธชิ าระเงนิ เอง กรณีรับเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต และบัตรเดบิต ปีงบประมาณ 2564
ลาดบั
สิทธกิ ารรกั ษา
ผปู้ ว่ ยใน
ผปู้ ว่ ยนอก
รวมทงั้ ปี
1 ชาระเงินเอง หรือเบิกต้นสังกัด
81,457.00
1,773,667.60 1,855,124.60
3) รายรับอื่นๆ
ตารางที่ 20 รายรับอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
รายการ
1
ส่วนต่างจากการเรียกเก็บ
2
ค่าฟื้นฟูสรรถภาพผู้พิการ
3
ค่ายาไปรษณีย์
4
เงินบริจาค
5
ดอกเบี้ยธนาคาร
6
เงินเบิกเกินคืนเงินยืมราชการ
รวมทงั้ สนิ้

ยอดเงนิ
42,396.18
502,368.91
169,050.00
1,711,677.69
14,270.46
395,555.42
2,835,318.66
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สรุปรายรับเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
ตารางที่ 21 สรุปรายรับเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2562 - 2564
ปงี บประมาณ 2562 ปงี บประมาณ 2563 ปงี บประมาณ 2564
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รายรับจากการเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล
8,312,037.75
8,253,413.90
9,637,057.75
รายรับจากการเก็บเงินสด
1,331,551.00
1,304,010.35
1,855,124.60
อื่นๆ
808,223.34
4,213,491.25
2,835,318.66
รวมทงั้ สนิ้
10,451,812.09
13,770,915.50
14,327,501.01
จากข้อมูลตามตารางข้างต้น จะสังเกตได้ว่ารายรับมีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่องรายการอื่นๆ จะหมายถึง
รายรั บ ที่ ไ ด้ จ ากค่ า บริ ก ารฟื้ น ฟู ฯ ดอกเบี้ ย ธนาคาร และเงิ น บริ จ าค ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ 2563
ทางสถาบันฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จานวน 3,036,000 บาท
และในปี ง บประมาณ 2564 จ านวน 1,700,000 บาท ตามล าดั บ ดั ง นั้ น หาตั ด เงิ น จ านวนนี้ อ อก
จะพบว่ า รายได้ ข องสถาบั น ฯ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3 ในปี ง บประมาณ 2563 และเพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 18 ใน
ปีงบประมาณ 2564
ในปีงบประมาณ 2563 ทางสถาบันฯ ได้ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ป่วย
ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ จึง เพิ่มบริการ DRIVE THRU ในกรณีผู้ป่วยที่สามาถรับยาต่อเนื่อ งได้
โดยแพทย์พิจารณาแล้ว ต่อมาในปีงบประมาณ 2564 ทางสถาบันได้เพิ่มบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอด
จากการบริการ DRIVE THRU คือ การให้บริการยาไปรษณีย์ และยังเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
(SMC) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา
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สรุปรายจ่ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
ตารางที่ 22 สรุปรายจ่ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2562 - 2564
ปงี บประมาณ 2562
ปงี บประมาณ 2563
ปงี บประมาณ 2564
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เงินเดือน
2,930,259.16
3,308,178.59
3,550,637.42
ค่าตอบแทน
1,550,262.55
1,950,182.49
2,861,208.33
โครงการ+เดินทาง
2,047,093.56
1,771,802.01
1,200,398.31
จ้างเหมาบริการ Fixcost
865,518.35
1,620,254.98
2,058,091.13
จ้างเหมา/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/ต่อเติม
738,926.52
514,667.21
578,462.70
อื่นๆ
347,903.90
267,393.50
156,513.36
ค่าสาธารณูปโภค
834,644.70
875,116.61
967,760.13
วัสดุ
287,127.92
458,674.83
648,200.19
ยา
1,585,778.20
1,377,598.60
2,704,876.57
ครุภัณฑ์
126,434.33
836,468.26
434,889.80
สิ่งก่อสร้าง
982,283.00
2,036,207.00
830,315.00
รวมทั้งสนิ
12,296,232.19
15,016,544.08
15,991,352.94
สรุป รายจ่ายของสถาบันฯ
- เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มอัตรากาลังด้านการบริการ และการปรับพนักงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
- ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ค่าจัดดาเนิน โครงการและค่าเดินทางไปราชการลดลง เนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
- รายการจ้างเหมาบริการ Fix cost เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทาความสะอาด ฯลฯ เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้จ่ายมาใช้เงินบารุงแทนเงินงบประมาณ
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ
- ปีงบประมาณ 2562 มีการก่อสร้างทางเชื่อม ส่วนในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ครุ ภั ณฑ์ค อมพิ วเตอร์ และครุ ภั ณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่ อ รองรั บระบบ SMART HOSPITAL
ส่ ว นการก่ อ สร้ า งเน้ น ไปที่ ก ารปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส่ ว นใน
ปีงบประมาณ 2564 ยังเน้นการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงการถมดิน
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การวเิ คราะหอ์ ตั ราส่วนทางการเงนิ
ตารางที่ 23 การวเิ คราะหอ์ ตั ราส่วนทางการเงนิ
ปงี บประมาณ 2562
รายการ
(บาท)
เงินบารุงคงเหลือ
6,913,317.10
รายรับ
10,452,142.09
รายจ่าย
12,296,232.19
R/E RATIO
0.79
CURRENT RATIO
7.45
QUICK RATIO
7.45
DAY CASH ON HAND
205.21
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ปงี บประมาณ 2563
(บาท)
5,667,688.52
13,770,915.50
15,016,544.08
0.91
35.90
35.90
137.76

ปงี บประมาณ 2564
(บาท)
4,003,836.59
14,327,501.01
15,991,352.94
0.86
5.43
5.43
91.39

สรุป การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
- R/E RATIO อัตราส่วนรายรับต่อรายจ่าย รายรับน้อยกว่ารายจ่ายส่งผลให้อัตราส่วนไม่ถึง 1
- CURRENT RATIO และ QUICK RATIO อั ตราส่วนสภาพคล่อง เกิดจากเงินบารุ งคงเหลือต่อหนี้สิ้น
คงค้างในแต่ละปี ซึ่งจากตัวเลขแสดงให้เห็นว่าทางสถาบันฯ มีความสามารถในการชาระหนี้สิน
- DAY CASH ON HAND อั ต ราการด ารงอยู่โดยไม่ป ระกอบกิจการ จากรายรั บเที ยบกับรายจ่ าย
ยังพบว่าสถาบันยังคงดารงอยู่ได้โดยไม่กอบกิจการมากกว่า 3 เดือน

ส่วนที่ 4
รางวัลและเกียรติคุณที่ภาคภูมิใจ
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รายนามคณะผจู้ ดั ทา
1. นายศักรินทร์

แก้วเฮ้า

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษา

2. นายชาญณรงค์

ชัยอุดมสม

นายแพทย์ชานาญการ

ที่ปรึกษา

3. นางสาวธัญชนก

พลทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดทา

4. นางสาวเบญญาภา

วาดสูงเนิน

นักวิชาการสถิติ

ผู้จัดทา

5. นางสาวทิพย์สุดา

เกตเกษา

นักวิชาการสถิติ

ผู้จัดทา

6. นายอธิวัฒน์

เยาวกูล

นักวิชาการสถิติ

ผู้จัดทา

7. นายสหรัฐ

จันทร์ภิรมย์

เจ้าพนักงานสถิติ

ผู้จัดทา

8. นางธัญญลักษณ์

สุดโต

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทา

9. นางสาวนวพร

เครือแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดทา

10. นางสาวชูกมล

โคช่วย

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดทา

11. นางสาววราฉัตร

มณีวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้จัดทา

ค่านิยมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าบรินิยกมสถาบั
ขภาพจิตHeart
เด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ารด้วยหันวสุใจ
ู้สร้าวงสรรค์
บริใฝ่กรารด้
ยหัวใจ

Head
Heart

คคี
ใฝ่มุร่งู้สมัร้่นาสามั
งสรรค์

Hand
Head

สาธารณะ
มุ่งมีมัจ่นิตสามั
คคี

For Humanity
Hand

มีจิตสาธารณะ

For Humanity

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
282 หมู่ที่ 15 ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถาบั
ตเด็กและวัยรุโทรสาร
่นภาคตะวั
นออกเฉียงเหนือ
โทรศันสุพขท์ภาพจิ
043-910770-1
043-910772
282
หมู่ที่ 15 ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
www.necam.go.th
โทรศั
พท์ 043-910770-1
โทรสาร
Facebook:
สถาบันสุขภาพจิ
ตเด็ก043-910772
และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
www.necam.go.th
Facebook: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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