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ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เปนศูนยวิชาการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรหลักดานสุขภาพจิต    

เพ่ือประชาชนมีสุขภาพจิตดีมีความสุขมีภารกิจหลักในการศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน

การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตรวมท้ังบริการสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

มีสวนรวมของเครือขายในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุมวัยทั้งในภาวะปกติและวิกฤตจากจิตใจ ตลอดจนนิเทศ

ติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตของเครือขายเพื่อใหประชาชนในเขตสุขภาพที่ 12 การดำเนินงานในรอบปงบประมาณ

2563 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 มุงเนนสรางการมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนในทุกกลุมวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองสนับสนุน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ และพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต 

เพื่อกำหนดทิศทางดานสุขภาพจิต จัดใหมีการสงเสริมความรอบรูและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค 

แกประชาชน รวมถึงดูแลกลุมผูพิการกลุมผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและภัยพิบัติน้ำมือมนุษย โดยเนนการ

ประเมินภาวะสุขภาพจิตใหการเยียวยาจิตใจและเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติสวนเครือขายระบบสุขภาพอำเภอ เนน

การบูรณาการงานสุขภาพจิตสูระบบสุขภาพระดับอำเภอตามความตองการ และบริบทของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการดำเนินงาน

สุขภาพจิตนอกระบบสาธารณสุขกับเครือขายสุขภาพอำเภอ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหาปญหาสุขภาพจิต 

วางแผนแกไขปญหา และบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อการสงเสริมปองกัน บำบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ ใหคลอบ

คลุมทุกกลุมวัยท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวาง

ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ไดมีประกาศใหเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศและกาวเขาสูผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ เกิดผลกระทบดานปญหาสุขภาพจิตท่ีตองเตรียมพรอมรับมืออยางเรงดวนศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 ไดสรางความตระหนัก

และความเขาใจตอปญหาสุขภาพจิตดำเนินการสรางภูมิคุมกันทางใจดวย 4 วัคซีนใจที่ทำใหชุมชนรูสึกปลอดภัยรูสึกสงบมี

ความหวังและไมตีตราผานศักยภาพและสายสัมพันธอันดีในชุมชนสนับสนุนใหเครือขายทุกภาคสวนในเขตสุขภาพเตรียมความ

พรอมรับมือกับภัยพิบัติเพื่อใหประชาชนมีความเขมแข็งทางใจมีความรูสามารถเขาถึงเขาใจขอมูลขาวสารทางสุขภาพจิตและ

บริการทางสุขภาพจิตรวมถึงสามารถปรับตัวเขาสูวิถีใหมได 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 ไดรวบรวมแผนและ 

การดำเนินงานท่ีผานมาตามยุทธศาสตรการพัฒนางานสุขภาพจิตเขตสุขภาพ โดยการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีของบุคลากรใน

องคกรทุกฝาย รวมถึงการดำเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต  

อันไดแก กรมศูนยวิชาการตาง ๆ โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

ท่ีรวมโครงการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายภาคประชาสังคมรวมถึงองคกรท่ีชวยเหลือประชาชนเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ  

NGO ตาง ๆ หนวยงานเหลานี้ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค สนับสนุนขอมูล 

ท่ีเก่ียวของ และใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานระดับพ้ืนท่ี 
 

วิสัยทัศนในการดำเนินงานของศูนยสุขภาพจติท่ี 12 คือการเปนองคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน

ปญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพ่ือใหประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข โดยประเด็นยุทธศาสตรมุงเนนสงเสริมสุขภาพจิต

และปองกันปญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุมวัยโดยการมีภาคีเครือขายเปนหุนสวน สรางความตระหนักรูดานสุขภาพจิต 

ดวยองคความรูและสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการดานสงเสริมสุขภาพจิต 

และปองกันปญหาสุขภาพจติ 

  

บทสรุปผูบริหาร 
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ศูนยสุขภาพจิตที ่ 12 ตั ้งขึ ้นตามคำสั ่งกรมสุขภาพจิตที ่ 039/2542 ลงวันที ่ 18 มกราคม 2542 ใหมีการจัดตั้ง 

ศูนยสุขภาพจิตเขต 1 – 12 เปนการภายใน และมีฐานะเทียบเทากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต และมอบหมายใหศูนยสุขภาพจิต 

ที่ 12 รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใตตอนลาง โดยมีสำนักงานตั้งอยูที ่อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาล 

สวนสราญรมย เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ ป พ.ศ. 2546 จึงไดยายที่ตั้งสำนักงานจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย มาตั้งอยูท่ี 

อาคารศัลยกรรมประสาท ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จังหวัดสงขลา เพ่ือใหการบริหารงานของกรมสุขภาพจิต

ในการดำเนินงานสุขภาพจิตไปสูประชาชนอยางทั่วถึงและเพื่อประสานงานเครือขายการใหบริการสุขภาพจิตกับสถานบริการ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ศูนยสุขภาพจิตท่ี 15 จัดตั้งข้ึนตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตเลขท่ี 1190/2547 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2547 อันเนื่องมาจาก

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตโดยรับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และ 

นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนั้นนายแพทย

หมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ เปนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อให

การชวยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจแกประชาชนในพื้นที ่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ตอมาตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 1190/2547 

ลงวันที ่ 28  ธันวาคม 2550  เรื ่องแกไขคำสั ่งการจัดตั ้งศูนย

สุขภาพจิตที่ 15 มีสำนักงานอยูที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร ใหยายสำนักงานมาอยูที ่  294  (ภายใตศูนยบำบัด 

ยาเสพติดปตตานี)  หมู ท ี ่  6 ถนนปากน้ำ ตำบลร ูสะมิแล  

อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

ตอมากรมสุขภาพจิตมีคำสั่งใหรับผิดชอบพื้นที่ในเขต

ตรวจราชการที่ 8 ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล 

และ 4 อำเภอ(อำเภอจะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี)  

จ ั งหว ัดสงขลา ตามคำส ั ่ งกรมส ุขภาพจ ิตท ี ่  869/2553  

สั่ง ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2553 

          

 

ขอมูลทั่วไป 
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ป 2556  กรมสุขภาพจิตไดมีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางองคกรกรมสุขภาพจิต เพื่อใหสอดคลองกับการ

ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ใน การจัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและ

ครอบคล ุมท ุกกล ุ  มว ั ย  และตามคำส ั ่ งกรมส ุขภาพจ ิตท ี ่  654/2556  ลงว ันท ี ่  26  ส ิ งหาคม 2556  ให  ยก เลิ ก 

ศูนยสุขภาพจิตที่ 15 และบุคลากรปฏิบัติงานรวมกับศูนยสุขภาพจิตที่  12  โดยมีพื้นที่รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 12  

ประกอบดวย 7  จังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดตรัง  พัทลุง สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส จนถึงปจจุบัน 

ทั้งนี้ ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 มีการดำเนินงานที่แตกตางจากศูนยสุขภาพจิตอื่น ๆ กลาวคือ การดูแลสุขภาพจิตของ

ประชาชนในพื้นท่ีที่มีความรุนแรงจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหการชวยเหลือเยียวยจิตใจ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมกรณียุงยากซับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 
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ขอมูลประชากร เขตสุขภาพท่ี 12 

พื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 12 ประกอบดวย 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส 

ปตตานี และยะลา ซึ่งมีเขตการปกครองรวม 77 อำเภอ 565 ตำบล 4,305 หมูบาน 172 เทศบาล 443 องคการบริหารสวน

ตำบล มีจำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,648,567 หลังคาเรือน พ้ืนท่ีประมาณ 29,593.209 ตร.กม. 

**ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2562 

เขตสุขภาพที ่ 12 มีประชากรรวมท้ังสิ ้น 4,997,037 คน โดยเปนเพศชายรอยละ 49.18 และเพศหญิงอยู  ท่ี  

รอยละ 50.82 โดยมีสัดสวนผูนับถือศาสนาอิสลามมากกวาศาสนาพุทธอยูที่รอยละ 52.95 : 45.84 โดยมีผูนับถือศาสนาอ่ืน 

คิดเปนรอยละ 1.21 

จังหวัด 
ประชากร การนับถือศาสนา 

เพศชาย เพศหญิง รวม พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ 

ตรัง 314,793 328,371 643,164 539,615 102,263 1,286 

พัทลุง 255,838 269,027 524,865 461,041 63,509 315 

สตูล 700,441 735,527 1,435,968 914,855 476,167 44,946 

สงขลา 160,926 162,660 323,586 74,489 248,417 680 

ปตตาน ี 358,661 366,443 725,104 100,064 624,677 363 

ยะลา 266,860 269,470 536,330 109,250 415,817 11,263 

นราธิวาส 400,017 408,003 808,020 86,781 719,542 1,697 

รวมประชากร 2,457,536 2,539,501 4,997,037 2,249,691 2,596,965 59,319 

สัดสวน 49.18 50.82 100.00 45.84 52.95 1.21 

**ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2562 

 

 

จังหวัด 
จำนวน

อำเภอ 

จำนวน

ตำบล 

จำนวน

หมูบาน 

จำนวน

เทศบาล 

จำนวน 

อบต. 

จำนวน

หลังคาเรือน 

จำนวนพ้ืนท่ี(ตร.

กม) 

ตรัง 10 87 723 22 77 231,924 4,917.52 

พัทลุง 11 65 670 47 25 194,209 3,424.50 

สตูล 7 36 279 7 33 104,281 2,807.52 

สงขลา 16 127 1022 48 92 543,879 7,393.89 

ปตตาน ี 12 115 642 16 97 191,409 1,940.35 

ยะลา 8 58 380 16 47 167,137 4,634.00 

นราธิวาส 13 77 589 16 72 215,728 4,475.43 

รวม 77 565 4305 172 443 1,648,567 29,593.21 

การปกครอง ในเขตสุขภาพที่ 12 
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สถานบริการสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 12 มีโรงพยาบาลศูนย 3 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แหง โรงพยาบาลชุมชน 

67 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล 800 แหง สามารถแยกระดับบริการรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัด 
รพศ./รพท(แหง) รพช.(แหง) หนวยปฐมภูมิ(แหง) 

A S M1 M2 F1 F2 F3 รพ.สต. 

ตรัง 1 - - 1 1 6 1 125 

พัทลุง 0 1 0 1 1 8 0 124 

สตูล 1 1 0 1 1 13 0 175 

สงขลา 0 1 0 0 1 5 0 55 

ปตตานี 0 1 0 1 1 9 0 129 

ยะลา 1 0 1 0 2 4 0 81 

นราธิวาส 0 1 1 0 2 9 0 111 

รวม 3 5 2 4 9 54 1 800 

ทีม่า : เอากสารตรวจราชการ เขตสุขภาพที ่12 2/2562 

จำนวนเครือขายสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ที่มา : รพจ.จิตเวชสงขลาราขนครินทร 2563 

 

จังหวัด จิตแพทย 
จิตแพทยเด็ก

และวัยรุน 

พยาบาล 

PG 

พยาบาล 

PG เด็ก 

พยาบาล 

ป.โท 
นักจิตวิทยา 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

สงขลา 7 3 17 11 21 22 1 

สตูล 1 - 7 4 6 5 - 

ตรัง 2 2 6 1 10 7 2 

พัทลุง 3 - 6 4 16 1 1 

ปตตานี 3 - 11 13 5 24 4 

ยะลา 4 1 7 4 9 15 2 

นราธิวาส 3 1 24 12 5 23 14 

รวม 23 7 78 49 72 97 24 

การปกครอง ในเขตสุขภาพที่ 12 
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หมวดท่ี 1  

การนำองคกร 
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ศูนยสุขภาพจิตท่ี12 เปนองคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ  

เพ่ือใหประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข 

 

 

 

 

 ศึกษา/วิเคราะห/วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

  พัฒนาศักยภาพเครือขายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต 

  เฝาระวังและวางแผนสงเสริมปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบดวยขอมูล สารสนเทศดาน

สุขภาพจิตท่ีมีคุณภาพ 

  นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือขายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 

 

S = Smile ยิ้มรับทุกสถานการณ 

O = Outreach เขาถึงทกุพ้ืนที่ 

U = Universal ความเปนสากล 

T = Technology teamwork and multitasking การใชเทคโนโลยีและการทำงานเปนทีม 

H = Harmonize ประสานสามัคคี 

E = Education เรียนรูตอเนื่อง 

R = Reveal เปดเผย มีธรรมาภิบาล 

N = Network and no discriminate สรางเครือขายและไมเลือกปฏิบัต ิ

 

วิสัยทัศนหนวยงาน 

 

พันธกิจหนวยงาน 

 

คานิยม 
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1. สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุมวัยโดยการมีภาคีเครือขายเปน

หุนสวน 

2. สรางความตระหนักรูดานสุขภาพจิตดวยองคความรูและสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที ่

3. พัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาการดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน 

อัตรากำลัง 
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หมวดท่ี 2  

การวางแผนเชิงกลยุทธ 

โครงสรางผูบริหาร 
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หมวดท่ี 2  

การวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต 
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ประจำป 2561 – 2563  

 

งบประมาณ 
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ป 2563  

 

แหลงขอมูล : งานการเงิน  ขอมูล ณ วนัที่ 31 กันยายน 2563 

 งบประมาณรายจาย(งบดำเนินงาน) ประจำป 2561 – 2563  

 

 

 

  

งบประมาณ 
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หมวดท่ี 3  

ผูสวนไดสวนเสีย 
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คำอธิบาย :  

 1. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานในระบบสาธารณสุขท่ีทำงานสุขภาพจิตเครือขายกับศูนยสุขภาพจิตท่ี 12  

ไดแก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ศูนยวิชาการตาง ๆในเขตสุขภาพที่ 12  สำนักงานสาธารณสุข 7 จังหวัด 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

2. นอกระบบสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานสนับสนนุงานสุขภาพจิต สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพจิตและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศูนยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หนวยงานดานการศึกษาที่เปนท่ี

ปรึกษาเรื ่องวิชาการ ไดแก มหาวิทยาลัย และหนวยงานที ่เปนผู ร ับการชวยเหลือ ไดแก โรงเรียนในระดับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) และสถานประกอบการ 

 3. เครือขายภาคประชาสังคม หมายถึง ผู ร วมขับเคลื ่อนงานสุขภาพจิตในพื ้นที ่หรือชุมชน ไดแก อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) แกนนำชุมชน/เยาวชน คือ กำนัน ผูใหญบาน ประจำหมูบาน/เยาวชน ผูนำศาสนา คือ  

โตะอีหมาม ครูทางศาสนาอิสลาม สถานีวิทยุทองถิ่น คือ สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน สถานีวิทยุมอ.ปตตานี และกลุมประชาชน

ท่ัวไปท่ีไดรับการคัดกรองสุขภาพจิต 

 4. องคกรอื่น ๆ หมายถึง องคกรที่ชวยเหลือประชาชนกลุมเฉพาะในพื้นท่ี เชน กลุมเปราะบาง กลุมเห็นตางจากรฐัท่ี

ตองไดรับการดูแลดานสุขภาพจิต ไดแก NGO ตาง ๆ  ในพ้ืนท่ี เชน องคกร HAP องคกร PERWANI โครงการสานพลังชุมชนคืนคนสูถ่ินกลุมดวยใจ 

มูลนิธิฮิลาลอะมัต ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือชายแดนใต(ศวชต.) เปนตน และองคกรระหวางประเทศที่สนับสนุนและทำงาน

รวมกันในพ้ืนท่ี คือ องคกรแพทยไรพรมแดน (Doctors Without Borders) และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย 

 

ผูมีสวนไดสวนเสยี 
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หมวดท่ี 4  

การมุงเนนระบบการ

ปฏิบัติการ 
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โครงการขับเคลื่อน 

กรมสุขภาพจิต 
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ความสำคัญของปญหา : ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต มุงเนนใหเครือขายสุขภาพจิต มีความรู ความเขาใจ ในการ

ดำเนินงานสุขภาพจิตและสามารถดำเนินงานดานสุขภาพจิตใหครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ คือ สงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหา

สุขภาพจิต บำบัด รักษา และฟนฟูสภาพ ครอบคลุมทุกกลุมวัย โดยเฉพาะการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย มีความฉลาด

ทางเชาวปญญา คนวัยทำงานในศตวรรษท่ี 21 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ทั้งดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งนำไปสูคน 

วัยทำงานมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมที่ดีและมีความสุข กลุมวัยสูงอายุในป พ.ศ. 2562 สามารถพึงพาตนเองได

หรือกลุมติดสังคมไดมีความรอบรูในการสรางสุขและการเสริมสรางพลังใจเพ่ือเตรียมตัวเขาสูผูสูงอายุวัยปลายท่ีมีความสุข สวน

นโยบายการพัฒนาเครือขายระบบสุขภาพอำเภอ ระบบสุขภาพอำเภอ "เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสุขรวมกับภาคีทุกภาคสวน มุ งสรางการมีคุณภาพชีวิตที ่ด ีดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับอำเภอ (ผชอ.)"  

วัตถุประสงค : เพ่ือชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แกบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและงานตามกลุมวัย

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และบูรณการการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบบริการงาน สุขภาพจิตและจิตเวช 

กลุ มเปาหมาย : ผู ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตและผู ร ับผิดชอบงานกลุ มวัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ท้ัง 7 จังหวัด  

การดำเนินงาน/สถานที่ : สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต รายจังหวัด ระหวางวันที่ 11,12,15,  22,25 

พฤศจิกายน 4,13 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 

จังหวัด  

ผลการดำเนินงาน : ดานปริมาณ ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอการดำเนินงานโครงการฯในระดับ มากถึงมากท่ีสุด รอยละ 88   

ดานคุณภาพ : ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจ สามารถ

ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสุขภาพจิต 

และตอบสนองความตองการของประชาชน บรรลุเปาหมาย “ประชาชนมี

สุขภาพจิตดี มีความสุข” เปนการตอบโจทยตามตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิต ป 2563  

ปญหาอุปสรรค : ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตกับผูรับผิดชอบงานกลุมวัยของโรงพยาบาลบางแหงไมใชคน เดียวกัน  

ขอเสนอแนะ : เพ่ิมกลุมเปาหมายผูรับผิดชอบงานในทุกกลุมวัยใหครอบคลุม เพ่ือใหสามารถนำไปขับเคลื่อน งานสุขภาพจิตได 

 

โครงการช้ีแจงการดำเนินงานสุขภาพจิต 
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ความสำคัญของปญหา : การสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงหาปแรก นับวาเปนชวงที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสมอง

ของเด็กมีการพัฒนาอยางรวดเร็วพัฒนาการของเด็กซึ่งจะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ดังนี้ พัฒนาการดานรางกาย 

พัฒนาการดานสติปญญา, พัฒนาการดานอารมณ และพัฒนาการดานสังคม ซึ่งพัฒนาการทางสมองของเด็กขึ้นอยูกับการ

กระตุนทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดูและระดับการปฏิสัมพันธที่เด็กไดรับ การปลูกฝงพื้นฐานที่ดี

โดยใหเด็กมีโอกาส ไดรับการสงเสริมพัฒนาการครบทุกดาน สงผลใหเด็กมี ความคิดริเริ่มสรางสรรค เติบโตเปนผูใหญที่มี

คุณภาพและ อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางดีตอไป 

วัตถุประสงค : การพัฒนาเครือขายใหมีระบบดูแลเด็กที่มีพัฒนาการลาชาใหมีคุณภาพ เกิดความครอบคลุมและการ

ดูแลท่ีตอเนื่องจนเด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัย  

กลุมเปาหมาย : บุคลากรเครือขายปฐมวัย 7 จังหวัด (ตรัง, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ยะลา, ปตตานี และนราธิวาส) 

การดำเนินงาน : ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกระตุนพัฒนาการลาชา พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายเรื่องการ

กระตุนพัฒนาการรวมถึงการบันทึกขอมูลในระบบ HDC พรอมท้ังเยี่ยมเสริมพลังท้ัง 7 จังหวัด  

ผลการดำเนินงาน : บุคลากรเครือขายมี

ความเข าใจระบบการทำงานมากข้ึน และมีการ

ติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชาใหเขาสูระบบเพิ่มข้ึน 

จากจำนวนเด็กท่ีเขาสูระบบ HDC มีแนวโนมสูงข้ึนใน

ทุก ๆ ป แตยังไมถึงเปาหมายที่กระทรวงสาธารณสุข

กำหนด จำเปนตองเรงรัดการดำเนินงานและเนนการ

ทำงานเชิงรุกมากข้ึน  

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะปถัดไป :  

1. ใหทุกจังหวัดนำเสนอขอมูลดานพัฒนาการเด็กในท่ีประชุม Board ของจังหวัด เพ่ือใหผูบริหารเห็นความสำคัญ เรงรัด

การดำเนินงานและมีการติดตามอยางใกลชิด  

2. ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 วิเคราะหปญหาการเขาถึงบริการกระตุนพัฒนาการลาชาเชิงระบบ 

3. ศูนยสุขภาพจิตและทีมจังหวัดลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามการดำเนินงาน และลงเยี่ยม Case ท่ียุงยากซับซอน 

 

 
 
 

โครงการสงเสริมและกระตุนพัฒนาการเด็กลาชา เขตสุขภาพที่ 12 
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ความสำคัญของปญหา : จากผลการสำรวจ IQ ในเด็กไทยที่กำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั่วประเทศ 

ในชวงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2558 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 มีเด็กไดรับการสำรวจ IQ ท้ังหมด 23,641 ราย พบวา มีระดับ

สติปญญาเฉลี่ย (IQ) เทากับ 98.23 ถือวาอยูในเกณฑปกติ แตคอนไปทางต่ำกวาคากลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100)  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ ยังมีเด็กประถมศึกษาปที่ 1 ที่มี IQ ต่ำกวาเกณฑปกติ (IQ  <90) อยูถึงรอยละ 31.81  

(ไมควรเกินรอยละ 25) และยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีระดับสติปญญาอยูในเกณฑ บกพรอง (IQ  <70) อยูถึง 

รอยละ 5.8 ซึ่งสูงกวามาตรฐานสากล คือ ไมควรเกินรอยละ 2 และ

เปนที่นาสังเกตวามีเด็กที่มีระดับสติปญญาอยูในเกณฑฉลาดมาก  

(IQ >130) สูงถึงรอยละ 7.9 แหลงขอมูล : แนวทางการตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  

 วัตถุประสงค : เพื ่อใหเด ็กว ัยเรียนกลุ มเสี ่ยงตอระดับ

สติปญญาต่ำกวามาตรฐาน ปญหาการเรียนรู ออทิสติกและปญหา

พฤติกรรม-อารมณ ไดรับการดูแลชวยเหลือปรับพฤติกรรมจนดีข้ึน 

และพัฒนาศักยภาพเครือขายในการดูแลระบบชวยเหลือเด็กวัยเรียน

กลุมเสี่ยง 

กลุมเปาหมาย : ครูที่รับผิดชอบงานดูแลชวยเหลือเด็กกลุม

เสี่ยงฯ ผูแทนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

17 เขต  ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนของโรงพยาบาลทุกแหงในเขตสุขภาพท่ี12 

 การดำเนินงาน/สถานท่ี : กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงนโยบายเขตการศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

ท่ี 12 วันท่ี  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโรงแรมคริสตัล หาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงแกบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหวางวันท่ี 17 - 21, 24 - 25 และ 27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง 7 จังหวัด 

  ดานคุณภาพ : ผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงฯ เรียนรู

โปรแกรมการเสริมพลังครูในการดูแลเด็กที่มีปญหาพฤติกรรม สังคม อารมณ โดยการปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน 

(School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-Mod) สามารถใชเครื ่องมือ แบบสังเกต

พฤติกรรม 4 กลุมโรค แบบประเมินจุดแข็งจุดออน (SDQ) และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ผูเขารวม 

มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ตอกิจกรรมโดยรวม คิดเปนรอยละ 93.87 จากแบบรายงานเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงฯ 

ไดรับการดูแลชวยเหลือจนดีข้ึน มีโรงเรียนท่ีเขารวมในการดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน197 แหง (รอยละ 13)    

โครงการเสริมสรางสขุภาพจติ เด็กไทยวัยเรียน 
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พบนักเรียนกลุ มเสี ่ยง จำนวน 2,487 ราย พบนักเรียนกลุ มเสี ่ยงจากแบบประเมินจุดแข็งและจุดออน(SDQ) 

จำนวน 750 ราย นักเรียนกลุ มเสี ่ยงไดร ับการชวยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษา และ/หรือบุคลากรสาธารณสุข  

จำนวน 620 ราย โดยไดร ับการปรับพฤติกรรม/SAFE-B-MOD จำนวน 101 ราย พัฒนาทักษะชีว ิต จำนวน 209 ราย  

ใหคำปรึกษาแกเด็ก/ผูปกครอง จำนวน 89 ราย สงตอสาธารณสุข จำนวน 99 ราย นักเรียนกลุมเสี่ยงหลังไดรับการชวยเหลือ 

จากการประเมิน SDQ ซ้ำในนักเรียนกลุมเสี่ยงคนเดิมดีข้ึน จำนวน 472 ราย 

อุปสรรค : จากสถานการณการระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถ

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดได ผูปกครองไมยอมรับความจริง /ปฏิเสธการรักษา/ขาดการสงเสริมที่บานครูมีภาระงานหลาย

งาน ตัวแทนครูท่ีเขาอบรมไมสื่อสารกับครูประจำชั้นท่ีดูแลเด็กโดยตรง ยังขาดครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผูรับผิดชอบงานเปลี่ยนบอย 

จิตแพทยเด็ก กุมารแพทยนักจิตวิทยาคลินิกขาดแคลนทำใหนักเรียนตองรอคิวตรวจนาน 

 ขอเสนอแนะ : เพ่ิมโรงเรียนกลุมเปาหมายใหครอบคลุมทุกอำเภอ โดยการสรางครู ก เรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียน

กลุมเสี่ยงฯ เพ่ือนำไปขยายตอในพ้ืนท่ี  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางสขุภาพจติ เด็กไทยวัยเรียน 
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ความสำคัญของปญหา : สถานการณปญหาการตั้งครรภ 

ในวัยรุ นป 2562 พบวา อัตราการคลอด ในหญิงอายุ  15 - 19 ป   

ตอประชากรหญิงพันคน คือ 27.1 และรอยละของการตั้งครรภซ้ำ  

คือ 17.3 มีสถิติเพิ่มขึ้น  (ขอมูลจาก HDC) ในสวนปญหาที่เกิดจาก

โลกโซเซียลปจจุบ ัน มีการเลียนแบบพฤติกรรมที ่ไม เหมาะสม  

ถูกลอลวง  เลนการพนันออนไลนมากขึ้น พบวาเด็กและเยาวชนถูก

ลอลวงกระทำชำเรามีแนวโนมสูงขึ ้น สถิติเด็กอายุต่ำกวา 19 ป  

มีการทำคลอดสูงกวา 108,427 คน ขณะท่ีปญหาการใชความรุนแรงยังเพ่ิมสูงข้ึน 

วัตถุประสงค  :  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใชทักษะดูแลวัยรุนดวยหลักสูตรออนไลนและ

พัฒนาการใหคำปรึกษาเพ่ือคนหาวัยรุนกลุมเสี่ยงและการดูแลชวยเหลือจนดีข้ึน                      

กลุมเปาหมาย : บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

การดำเนินงาน/สถานท่ี : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ทางการศึกษาในการใชทักษะดูแลวัยรุนดวยหลักสูตรออนไลน พัฒนาการใหคำปรึกษาเพื่อคนหาวัยรุนกลุมเสี่ยงและดูแล

ชวยเหลือจนดีข้ึน 

- รุนท่ี 1 วันท่ี 23-24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมซีเอส ปตตานี จังหวัดปตตานี  

- รุนท่ี 2 วันท่ี 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบีพีแกรนด เทาเวอร  หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ผลการดำเนินงาน :  

  ดานปริมาณ  กิจกรรมท่ี 1 รุนท่ี 1 รอยละ  88.82 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม    

กิจกรรมท่ี 2 รุนท่ี 2 รอยละ  86.18  ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม 

  ดานคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือวัยรุนในพื้นที่นำรอง ไดแก อำเภอเมือง

ปตตานี (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูลและโรงเรียนเมืองปตตานี)  มีความรูและทักษะในการใชโปรแกรม

ทักษะชีวิตและการใหคำปรึกษาวัยรุนกลุมเสี่ยง (โปรแกรม HERO) สามารถสงตอไปยังหนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีได 

 ปญหาอุปสรรค : (หลังจากกลุมเปาหมายดำเนินงานในพ้ืนท่ี)   ครูดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงเบื้องตน  

แตระยะเวลาในการที่จะใหคำปรึกษานักเรียนชวยเหลือนักเรียนสั้นมาก ประกอบกับโรงเรียนปดจากสถานการณระบาด 

เชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 เปดเรียนอีกครั้ง เปนระบบการสลับเรียน หลังจากนั้นก็ถึงเวลาท่ีตองคียซ้ำ 

 แนวทางในการแกไขปญหา  : ครูสงตอนักเรียนท่ีมีความเสี่ยง ใหนักจิตวิทยาโรงพยาบาลปตตานี ท่ีทำหนาท่ี Coach  

ในโปรแกรม HERO ติดตาม ดูแล และประเมินซ้ำวาเด็กมีพฤติกรรมดีข้ึนหรือไมอยางไร 

โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 
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 ขอเสนอแนะปถัดไป :เพ่ิมโรงเรียนกลุมเปาหมายในการใชโปรแกรมการดูแลชวยเหลือวัยรุนกลุมเสี่ยง โดย มีโรงเรียน

นำรองท้ัง 3 โรงเรียนขางตนเปนวิทยากรและพ่ีเลี้ยงในการดำเนนิงานอยางตอเนื่องตอไป เพ่ือชวยเหลือวัยรุนกลุมเสี่ยงใหมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 

 ความสำคัญของปญหา : ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มประชากร

ผูสูงอายุอยางรวดเร็วโดยป 2562 มีผูสูงอายุประมาณ 66,558,935 หรือคิด

เปนรอยละ 16.73 ของประชากรไทย (ขอมูลจาก:กรมกิจการผูสูงอายุ (พม.) 

และมีการคาดการณวาในป 2568 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณ กรมสุขภาพจิต จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการสงเสริม

ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการดูแลผูสูงอายุกลุมติด

สังคมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสรางสุข  5 มิติ  ผานทางชมรมผูสูงอายุ  และการดูแลผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา

สุขภาพจิตในผูสูงอายุโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุติดเตียงในชุมชน ใหไดรับการดูแลทางสังคมจิตใจ  

  วัตถุประสงค :  

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายใหมีความรู ความเขาใจและสามารถดำเนินการจัด

กิจกรรมการสรางสุข 5 มิติ และการดูแลผูสูงอายุกลุมเสี่ยงใหไดรับการดูแลทางสังคมจิตใจ 

  2. เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขสามารถดำเนินการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต ตลอดจนใหการดูแล

ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลุมเปาหมาย : บุคลากรสาธารณสุข แกนนำผูสูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

  การดำเนินงาน/ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ :  

   - กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื ่อพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญหา

สุขภาพจิตในวัยสูงอายุ ดำเนินลงพื้นที่ 7 จังหวัด วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ 2563 (จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา) และ 

วันท่ี  24 - 26 กุมภาพันธ 2563(จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส)  

โครงการสรางสุขภาวะทางใจเพ่ือเปนผูสูงวัยที่มีคุณคาและความสุข 
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- กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝาระวัง

ปญหาปญหาสุขภาพจิตกลุมเปราะบาง

ในสถานการณวิกฤตโควิด-19 ดำเนินลง

พื้นที่ 7 จังหวัด วันที่ 14-16 กรกฎาคม 

2563 (จ ังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล )  

และ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (จังหวัด

ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา)  

 - กิจกรรม ประชุมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของเครือขายในพ้ืนท่ี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตาน ี

 ผลการดำเนินงาน : บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขาย มีความรู ความเขาใจ สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการ

สรางสุข 5 มิติ ในชมรมผูสูงอายุ ตลอดจนมีวิธีการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที ่มีปญหาสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ผูสูงอายุ มีความรู ความเขาใจ ดานการดูแลสังคมจิตใจ กลุมเปราะบางในสถานการณโค

วิด-19 มีทักษะในคัดกรอง ประเมินสุขภาพจิตเบื้องตนและสามารถสงตอเขาสูระบบสาธารณสุข 

  ปญหา / อุปสรรค :  ในชวงสถานการณวิกฤต โควิด-19 ไดปรับกิจกรรมเพี่อใหสอดคลองกับการดูแลชวยเหลือ

ผูสูงอายุในชุมชนไดอยางเหมาะสมและทันถวงที 
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ความสำคัญของปญหา : จากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวาง ตั้งแต

เดือนมกราคม 2563 ไดประกาศใหการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหวางประเทศและกาวเขาสูผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบดานปญหาสุขภาพจิตที่ตองเตรียมพรอมรับมืออยางเรงดวน 

ดังนั้น ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เห็นความสำคัญของปญหาดังกลาวจึงจัด โครงการสงเสริมความรอบรูและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพจิตที่พึงประสงคแกประชาชน สนับสนุนใหเครือขายทุกภาคสวนในเขตสุขภาพ เตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ

เพื่อใหประชาชนมีความเขมแข็งทางใจ มีความรู สามารถเขาถึง เขาใจ 

ขอมูลขาวสารทางสุขภาพจิตและบริการทางสุขภาพจิต สามารถปรับตัว

เขาสูวิถีใหม  

 วัตถุประสงค : เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง เขาใจความรู

ทางดานสุขภาพจิตและสามารถจัดการส ุขภาพจิตตนเองรวมถึง

ชวยเหลือดูแลสุขภาพจิตผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

 ระยะเวลาในการจัด : ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 

  ผลการดำเนินงาน : ในปงบประมาณ 2563 ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 รวมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ได

วางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลจิตสังคมกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเปาประสงคหลัก การ

สรางเสริมความเขมแข็งทางใจ สรางความตระหนักใหกับพื้นที่ใหปฏิบัติตามแผนการดูแลจิตสังคมบูรณาการแผนกับพื้นท่ี ได

คัดเลือกพื้นที่เปาหมายดำเนินงานสงเสริมใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพจิต จำนวน 10  ชุมชน ดังนี้ จังหวัดตรัง ชุมชน 

อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   ชุมชนนาหมอศรี อำเภอนาทวีจังหวัดสตูล ชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี   ชุมชน

ตะลุบัน อำเภอสายบุรี ชุมชนต.พิเทน อ.ทุงยางแดง ชุมชนตำบลระแวง อ.ยะรัง และชุมชนแมลาน อำเภอแมลาน จังหวัดยะลา  

ชุมชนหวยกระทิง  อำเภอกรงปนัง  และชุมชนทาสาป จังหวัดนราธิวาส  ชุมชนเจาะไอรอง อำเภอเจาะไอรอง มีจำนวน

ผูเขารวมทั้งหมด 512 คน โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขายใหสามารถ

สรางความรอบรู ด านสุขภาพจิต เสริมสรางพลังใจใหมีพลังใจที ่เขมแข็ง 

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง ใหมีกำลังใจ

ในการดูแลตัวเอง มีการสื่อสารความรูสุขภาพจิต ในรูปแบบอินโฟกราฟฟกและ

บริการทางสุขภาพจิตในประเด็นสุขภาพจิตกับโควิด -19 ท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณการระบาด  ผูเขารวมมีความพึงพอใจ ระดับ 86.09  

ผูเขารวมท่ีมีพลังใจเพ่ิมข้ึน   84.16 

โครงการสงเสริมความรอบรูและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงคแกประชาชน 
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ปญหาอุปสรรคตอการดำเนินงาน : ชวงสถานการณการระบาด 

โควิด มีมาตรการปองกันและยับยั้งเพื่อใหการแพรระบาดอยูในระดับ 

ที ่สามารถควบคุมได  เช น มาตรการควบคุมระยะหางทางส ังคม   

(Social Distancing) การหามเดินทางขามจังหวัด ไมใหมีการดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆฯลฯ สงผลกระทบใหเกิดความลาชาของการดำเนิน

โครงการและตองปรับเปลี ่ยนกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการ 

การปองกัน 

การวางแผนการดำเนินงานระยะถัดไป : สนับสนุนใหเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขขยายการดำเนินการ

สรางความรอบรูดานสุขภาพจิต และรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณการระบาด COVID - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

โครงการสงเสริมความรอบรูและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงคแกประชาชน 
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 ความสำคัญของปญหา : วิกฤตจากภัยธรรมชาติ และภัยจากน้ำมือมนุษย ลวนสงผลกระทบตอความรูสึกทั้งระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม เมื่อเกิดเหตุการณวิกฤตทุกครั้งจะมีผู ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม การเกิด

สถานการณวิกฤต/ภัยพิบัติแตละเหตุการณกอใหเกิดความสูญเสีย ทั้งดานชีวิตและทรัพยสินเปนจำนวนมาก เกิดปฏิกิริยาทาง

จิตใจเปนรายบุคคลและรายกลุม มีความรุนแรง หรือไมรุนแรงแตกตางกันขึ้นอยูกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ทำใหประชาชนเกิด

อาการช็อค ตื่นตระหนก ตื่นกลัว เสียขวัญ เสียใจ โกรธ เกิดภาวะเครียดและสงผลตอจิตใจทาใหเกิดปญหาสุขภาพจิตทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว กรมสุขภาพจิต จึงเนนการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายในการดูแล

สุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุมวัย ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในสภาวะวิกฤต 

โดยการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เนนการดูแลและเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤตอยางตอเนื่องจนหมดความ

เสี่ยง  การพัฒนาทีม MCATT ระดับตำบลใหมีความเขมแข็ง ยิ่งเพิ่มสามารถในดูแลเยียวยา และเสริมสรางความเขมแข็งทาง

จิตใจประชาชนในพื้นที่ ใหสามารถปรับตัวในภาวะวิกฤต และเปนการเตรียม

ความพรอมชุมชนในการรับมือภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได  

 

  วัตถุประสงค : 

   1. เพื่อใหทีม MCATT ในระดับตำบลมีความรู ในการดูแล

เยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

   2. เพ่ือติดตามดูแลเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

  กลุมเปาหมาย : ทีม MCATT ในระดับตำบล ไดแก  ผูรับผิดชอบงาน

วิกฤต ในรพ.สต. อาสาสมัครสาธารณสุข ผูนำทองถ่ิน ผูนำทองท่ี แกนนำชุมชน แกนนำศาสนา 

ดำเนินการกิจกรรม/สถานท่ี/ระยะเวลา :  

1. ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดอบรมฟ นฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ 

ในชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ วันท่ี 12 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  

2. ล ง พ ื ้ น ท่ี เ ย ี ย ว ย า จิ ต ใ จ ผ ู  ไ ด  ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภ ั ย พ ิ บ ั ต ิ  จ ำ น ว น  4 ค รั้ ง  

- วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2562  ณ รพสต. บานทำเนียบ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

- วันท่ี 8 พฤศจกิายน 2562  ณ ตำบลปากลอ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต 
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- วันท่ี 6 มกราคม 2563   ณ ตำบลบองอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 

- วันท่ี 17 กันยายน  2563  ณ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี  

3. จัดทำเสื้อทีม MCATT แกเครือขายเขตสุขภาพท่ี 12  

  ผลการดำเนินงาน : 

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด จำนวน 55 คน  

   2. ทีม MCATT ในระดับตำบล ไดแก ผูรับผิดชอบงานวิกฤต ในรพ.สต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

แกนนำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แกนนำชุมชน แกนนำศาสนา มีความรูเรื่องภัยพิบัติ และการเยียวยาจิตใจเพ่ิมข้ึน  รอยละ 

90  และมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ รอยละ 92.36 

 

  3. ลงพ้ืนท่ีติดตามดูแลเยียวยาจิตใจ จำนวน 4 ครัง้  

   4. ไดเสื ้อ MCATT สนับสนุนเครือขายเขตสุขภาพที่ 12 

จำนวน 250 ตัว 

  ปญหา / อุปสรรค : เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID -19) ทำใหการดำเนินตองมีการปรับเปลี ่ยนกิจกรรมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของเครือขายทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 12 และ

เพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) แต

ยังสามารถดำเนินกิจกรรมไดตามแผนท่ีกำหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต 
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 ความสำคัญของปญหา : ในปจจุบันระบบบริการสุขภาพจิตยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ทำใหบุคคลที่มีปญหา

สุขภาพจิตไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเหมาะสม กอใหเกิดการสูญเสียความสามารถที่ควรจะมีในภาวะปกติ รวมทั้งขาด

กลไกการฟนฟูสมรรถภาพใหผูปวยที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข และบุคคลที่มีความผิดปกติ

ทางจิตยังไมไดรับการคุมครองสิทธิอยางถูกตองและเพียงพอ มีการเผยแพรขอมูลสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใด 

ในทางท่ีกอใหเกิดทัศนคติไมดีตอบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต อีกท้ังประชาชนยังขาดความตระหนักตอปญหาสุขภาพจิต ขาด

ความรูความเขาใจดานสุขภาพจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต และยังขาดการมีสวนรวมจากประชาชนในการสอดสองมอง

หาผูท่ีมีความเสี่ยงและผูปวย 

  วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชใหมี

ความรู ความเขาใจ ในการสงเสริมสุขภาพจิต การปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒   

  กลุมเปาหมาย : บุคลากรสาธารณสุข และ อ.ส.ม. 

  การดำเนินงาน : บรรยาย เรื ่อง พระราชบัญญัติสุขภาพจิต และแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต 

  ผลการดำเนินงาน : จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชดวยพระราชบัญญัติ 

สุขภาพจิต ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม รอยละ 87.20 โดยผูเขารวมโครงการฯไดรับความรู ความเขาใจ ในการ

สงเสริมสุขภาพจิต การปองกันและควบคุมปจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึน และสามารถนำไปใชในการดำเนินงานได   

  

 

 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชดวยพระราชบัญญัติ
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 ขอเสนอแนะ :  

    1.ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 ผลักดันใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเห็นความสำคัญในการดูแลผูปวยตาม

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต    

   2. ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตกับหนวยท่ีเก่ียวของ 

   3. ประกวดพ้ืนท่ีดีเดนดานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชดวยพระราชบัญญัติ
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 ความสำคัญของปญหา : สถานการณการฆาตัวตายในเขตสุขภาพท่ี 12 ปงบประมาณ 2562 มีประมาณ 4,997,037 

คน คิดเปน 5.0 ตอแสนประชากร พบมากในจังหวัดพัทลุง และตรัง คิดตามอัตราการฆาตัวตายตอแสนประชากรเปน 11.81 

และ 9.79 ซ่ึงเกินกวาเกณฑท่ีกำหนด การลดอัตราการฆาตัวตายโดยการเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูทำรายตนเองและเฝาระวัง

ปองกันการกลับมาทำรายตนเองซ้ำดวยกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน และพัฒนารูปแบบการดูแลเฝาระวังโดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบานและผูดูแลในครอบครัวตลอดจนการติดตาม เฝาระวังอยางตอเนื่องในชุมชนดวยกระบวนการมีสวน

รวมระหวางบุคลากรสาธารณสุขเครือขายในชุมชนเพื่อปองกันการกลับ

เปนซ้ำ ถือเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาการฆาตัวตาย 

 วัตถุประสงค : เพื่อเฝาระวังผูที่มีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต

ใหไดรับการดูแลสุขภาพจิตอยางเหมาะสมและเพิ ่มการเขาถึงบริการ

สุขภาพจิตแกผูที่มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายและลดอัตราการทำราย

ตัวเองซ้ำ 

 กลุมเปาหมาย : เจาหนาที ่สาธารณสุข , อาสาสมัครประจำ

หมูบาน  

 การดำเนินงาน : วิเคราะหปญหาการฆาตัวตายในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

วางแผนและรูปแบบการดำเนินงานเฝาระวังและปองกันการฆาตัวตายและ

การกลับมาทำรายตนเองซ้ำในพื ้นที ่ เป าหมาย ผลิตและทดลองใช

นวัตกรรมกระจกวัดใจในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 ผลการดำเนินงาน : จากการวิเคราะหสถานการณการฆาตัวตาย

ในจังหวัดตรัง พบวา อำเภอเมืองตรังเปนพื้นที่ที่มีการฆาตัวตายสูงเปนอันดับ

หนึ่งของจังหวัด สาเหตุในการฆาตัวตายสวนใหญเปนปญหาสัมพันธภาพและปญหาหนี้สิน ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 จึงคิดคน

นวัตกรรมกระจกวัดใจ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาการฆาตัวตาย ซึ่งไดนำไปทดลองใชในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง 

จากการสำรวจผูท่ีใชนวัตกรรมกระจกวัดใจ พบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอการมีกระจกวัดใจ, ผูใชคิดวากระจกวัดใจมีประโยชน

ตอการรับรูความเครียดของตนเอง, กระจกวัดใจทำใหมีความตระหนักตอภาวะสุขภาพจิตของตนเองมากข้ึนกระจกวัดใจทำให

มีความรูสุขภาพจิตมากขึ้น, กระจกวัดใจทำใหทราบแหลงชวยเหลือหรือเขาถึงบริการดานสุขภาพจิตมากขึ้น, ผูใชสามารถ

แนะนำการใชนวัตกรรมกระจกวัดใจตอบุคคลในครอบครัวและชุมชนได, ผู ใชคิดวากระจกวัดใจสามารถปองกันปญหา

โครงการเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูทำรายตนเองและเฝาระวังปองกันการกลับมาทำรายตนเองซ้ำ
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สุขภาพจิต(เชน ความเครียด ซึมเศรา ) ที ่นำไปสู

ป ญหาการฆาตัวตายได, ผ ู ใช เห ็นว าหนวยงานท่ี

เก่ียวของ (ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12) ควรพัฒนาและขยาย

การใชนวัตกรรมกระจกวัดใจในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และผูใชคิด

วาปญหาการฆาตัวตายเปนปญหาสำคัญในพื้นที่ของ

ทาน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

 ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะปถัดไป :  

1. ศ ูนย  ส ุ ขภาพจ ิ ตท ี ่  12 ช ี ้ แจง

แผนการดำเนินงานฆาตัวตายใหแตละจังหวัดทราบ  

2. ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต โดยกำหนดกลุมเปาหมายเปน อสม 

ผูนำชุมชน ผูดูแลผูท่ีมีความเสี่ยง 

3. ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมครอบครัวผูประสบเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

โครงการเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูทำรายตนเองและเฝาระวังปองกันการกลับมาทำรายตนเองซ้ำ
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 ความสำคัญของปญหา : จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ

แพรกระจายระบาดในวงกวางทั่วโลก การดำเนินงานภายใตความกดดัน ความเครียด และความวิตกกังวลตอเนื่องยาวนาน

ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอประชาชนในชุมชนและผูปฏิบัติงานในองคกรมีโอกาสสูงท่ีจะทำใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตามมาได

 วัตถุประสงค :   

1.เพื่อเสริมสรางภูมิคุ มกันทางใจใหกับประชาชนในชุมชน

และผูปฏิบัติงานในองคกร เขตสุขภาพท่ี 12  

2. เพื ่อประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู ปฏิบ ัต ิงานภายใต

สถานการณวิกฤต COVID-19 

กลุ มเปาหมาย : ชุมชน และ องคกร จังหวัดละ 1 แหง 

 มีผูเขารวมดังนี ้  1.บุคลากรสาธารณสุข ไดแก สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)  

2.บุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ไดแก องคกรปกครองสวนทองที่ ไดแก กำนัน ผูใหญบาน 

องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ไดแก เทศบาลตำบล องคการบริหารสวนตำบล และ ผู นำในทองถิ ่น ไดแก ผู นำศาสนา 

(โตะอิหมาม)แกนนำเยาวชน และ ปราชญชาวบาน 

การดำเนินงาน/สถานที่ : เสริมสรางภูมิคุมกันทางใจผูปฏิบัติงานภายใตสถานการณวิกฤติ COVID-19 ตามหลัก 4 

สราง 2 ใช ใน 7 จังหวัด (จำนวน 8 ชุมชน และ 7 องคกร) ดังนี้ 

   - จังหวัดปตตานี อำเภอทุงยางแดง  ชุมชนโตะชูด และ อบต.พิเทน 

   - จังหวัดยะลา อำเภอเบตง  ชุมชนบานมาลา และ อบต.ตาเนาะแมเราะ   

   - จังหวัดนราธิวาส อำเภอบาเจาะ  ชุมชนบาเระใต และ อบต.บาเระใต 

   - จังหวัดสงขลา อำเภอเทพา  ชุมชนพรุชิง และ อบต.ทามวง 

   - จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง   ชุมชนมดตะนอย และ อบต.เกาะลิบง 

   - จังหวัดสตูล อำเภอละงู ชุมชนบอเจ็ดลูก และ อำเภอเมือง ชุมชนตำมะลัง และ อบต.ตำมะลัง 

   - จังหวัดพัทลุง อำเภอปาพะยอม  ชุมชนลานขอย และ เทศบาลตำบลลานขอย 

ผลการดำเนินงาน : ดานปริมาณ ผูเขารวมโครงการจำนวน 271 คน ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพจิตดวยแบบ

ประเมินความเครียด(ST-5) และ แบบคัดกรองโรคซึมเศรา (2Q) จำนวน 262 คน คิดเปนรอยละ 96.7 โดยมีผลการประเมิน

ภาวะสุขภาพจิต ดังนี้  

โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจในชุมชน องคกร ภายใตสถานการณ COVID-19 
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 1) ความเครียด เครียดนอย (รอยละ 65.6) เครียดปานกลาง (รอยละ 31.3) และ เครียดมาก (รอยละ 3.1)  

 2) โรคซึมเศรา เสี่ยง (รอยละ 1.9) ไมเสี่ยง (รอยละ 98.1) การใหการชวยเหลือ ในรายท่ีไดรับการประเมินพบวา  

มีความเครียดอยูในระดับมากและมีความเสี่ยงโรคซึมเศรา มีการใหสุขภาพจิตศึกษาและแนะนำใหพบเจาหนาท่ีสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีเพ่ือเขารับบริการและใหการชวยเหลือในระดับตอไป 

 ดานคุณภาพ :  เสริมสรางความเขมแข็งทางใจใน

ผูปฏิบัติงานใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอารมณตนเอง 

ทักษะการผอนคลายและการจัดการความเครียด การคิดเชิง

บวก เพื่อใหสามารถปรับตัวตอสถานการณวิกฤติที่อาจสงผล

กระทบตอการดำเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคตได และการ

ถอดบทเรียนการดำเนินงานวัคซีนใจ ตามหลัก 4สราง2ใช ใน 

7 จังหวัด พบวาพ้ืนท่ีขับเคลื่อนงานผานคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยมีนายอำเภอเปนประธานสั่งการในจังหวัดและหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ไดแก 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และเครือขาย ในการใหความรูที่ถูกตอง

เกี่ยวกับสถานการณการเกิดโรค การดูแลตนเองในเบื้องตนและการบริการเชิงรุกในการดูแลประชาชนในพื้นที่ เชน การเยี่ยม

บาน อสม.มีการสงยาใหกับผูปวยโรค NCD 

ปญหาอุปสรรค : เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนผูนำทองท่ีและทองถ่ิน ทำใหบางรายติดภารกิจ/ภารกิจดวน ไมสามารถ

เขารวมกิจกรรมได เชน บุคลากรในเทศบาลตำบลหรือองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรสาธารณสุข ผูใหญบาน เปนตน 

ขอเสนอแนะ : เพ่ือใหงานสุขภาพจิตสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานการณวิกฤติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กรมสุขภาพจิตควรผลิตสื่อความรูสุขภาพจิตใหทันตอสถานการณ ในจำนวนที่เพียงพอ และจัดสงใหทันทวงที สำหรับการ

ประชาสัมพันธและนำไปใชในการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตในพ้ืนท่ี 

     

 

โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจในชุมชน องคกร ภายใตสถานการณ COVID-19 
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ความสำคัญของปญหา : จากสถานการณวิกฤต

การระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 มีผลทำ

ใหคนในสังคมที่รวมกันตอสูกับภาวะวิกฤตดังกลาวที่เกิด 

มีโอกาสเกิดความเครียด วิตกกังวล สงผลตอสุขภาพจิต

ของคนไทย โดยจากการสำรวจภาวะเครียด ของกรม

สุขภาพจิตพบวาบุคลากรสาธารณสุข 8 ใน 10 คน และประชาชน 4 ใน 10 คน มีความเครียดและกังวลจากการทำงาน ซ่ึงจะมี

แนวโนมเกิดความเหนื่อยลาทางอารมณ รูสึกหมดพลัง หมดหวัง นำไปสูภาวะเหนื่อยลาหมดไฟ (Burnout)  ศูนยสุขภาพจติท่ี 

12 ไดดำเนินงาน “แผนฟนฟูจิตใจในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ป 2563 – 2564 

(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)” เพื่อใหประชาชน ครอบครัวและชุมชน มีความเขมแข็งทางจิตใจเต็มเปยม

ดวยพลังสามารถปรับตัวเขาสูชีวิตวิถีใหม (New Normal)  

 วัตถุประสงค  :  เพื่อชี้แจงนโยบาย ทิศทางการและบูรณาการ

ร วมก ับภาค ี เคร ือข ายในการดำเน ินงานแผนฟ นฟ ูจ ิตใจใน

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ป  2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : 

C4) แกบ ุคลากรผ ู ร ับผ ิดชอบงานสุขภาพจิตและหนวยงานท่ี

เกี ่ยวของ ในการดูแลชวยเหลือผลกระทบดานสุขภาพจิตของ

ประชาชนจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 กลุมเปาหมาย : บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 การดำเนินงาน/สถานท่ี :  

 กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อเทคโนโลยีแบบประเมินเวชระเบียนสำหรับประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 

 กิจกรรมที่ 2 วางแผนการบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อฟนฟูจิตใจหลังวิกฤตระบาดของโรคติดตอไวรัส 

โคโรนา-2019 ดำเนินการ         

 วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ศาลากลางจังหวัดตรัง  

 วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ศาลากลางจังหวัดปตตานี 

 วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 ศาลากลางจังหวัดยะลา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนนิงานฟนฟูจิตใจ 

หลังวิกฤตการระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 
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กิจกรรมท่ี 3  ชี้แจงแผนการดำเนินงานฟนฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 ดำเนินการ  

 วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 จังหวัดพัทลุง  

 วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 จังหวัดตรัง 

 วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร 

 วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จังหวัดนราธิวาส  

 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จังหวัดยะลา  

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 จังหวัดปตตานี 

 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสตูล 

 ผลการดำเนินงาน : ดานปริมาณ  กลุมเปาหมายไดรับการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ดานคุณภาพ :  

 1. บุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจ สามารถขับเคลื่อนงานฟนฟูจิตใจหลัง

วิกฤติการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ได                                         

 2. บุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต สามารถบูรณาการแผนการดำเนินงาน รวมกันในระดับพ้ืนที่ ในการดูแล

ชวยเหลือผลกระทบดานสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา - 2019  

  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนนิงานฟนฟูจิตใจ 

หลังวิกฤตการระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 
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ปญหา / อุปสรรค : เอกสารประกอบการอบรมไมชัดเจนและมีขนาดเล็กจนเกินไป สงผลใหไมเกิดความนาสนใจใน

เนื้อหาวิชาการ วิทยากรจึงตองเพ่ิมความชัดเจนของเนื้อหาในขณะบรรยายมากข้ึน 

 แนวทางแกไข : สามารถดาวโหลดเนื้อหาวิชาการประกอบการอบรมไดตามคิวอารโคด ที่ทางผูจัดโครงการได

จัดเตรียมไว 

 ขอเสนอแนะปถัดไป : เพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรมและควรจัดอบรมอยางตอเนื่อง และมีการติดตามการทำงานใน

พ้ืนท่ี แลกเปลี่ยนประสบการณการดำเนินงานและเติมเต็มความรูดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนนิงานฟนฟูจิตใจ 

หลังวิกฤตการระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 
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 ความสำคัญของปญหา : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการระบาดในวงกวาง สำหรับประเทศไทย

ท่ีมีแนวโนมพบผูปวยจำนวนมาก และเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนตอการสัมผัส

เชื้อโรค และปองกันไมใหประชนไดรับผลกระทบตอสุขภาพ จึงจำเปนตองใหความสำคัญตั้งแตการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล 

จนถึงการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมอยางถูกสุขลักษณะ ใหมีความเหมาะสมกับทุก

พื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่และประชาชนกลุมเสี่ยง พรอมทั้งพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายใน

การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุมวัยท้ังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยดำเนินการสรางภูมิคุมกันทางใจ ดวย 4 

วัคซีนใจ ท่ีทำใหชุมชนรูสึกปลอดภัย รูสึกสงบ มีความหวัง และไมตีตราผานศักยภาพ และสายสัมพันธอันดีในชุมชน 

 วัตถุประสงค : เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ รวมถึงการสรางความตระหนัก และการเตรียมพรอมรับมือกับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมท้ังสงเสริมใหชุมชนรวมพลังกัน โดยใชตนทุน

ทรัพยากรที่สำคัญในชุมชน เปดโอกาสใหเครือขาย กลุมตาง ๆ ในชุมชน ไดทำงานรวมกันผานการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางกลุม โดยใหการสนับสนุนการสรางปจจัยปกปองที่สงเสริมใหบุคคลมีภูมิคุมกันทางใจ และเกิด

ชุมชนตนแบบในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยสุขภาพจิต

ท่ี 12 

 กลุมเปาหมาย : ประชาชนทุกกลุมวัย ใน

พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของศูนยสุขภาพจิตท่ี 12  

 

 การดำเนินงาน : - ราง ปรึกษาและทบทวน 

ทวนสอบโครงการ  , ขออน ุม ั ต ิ โครงการและ

ดำเนินงานตามโครงการ , ประสานกับหนวยงานท่ี

เก ี ่ยวข อง  ดำเน ินงานตามกิจกรรมโครงการ , 

ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงาน : เกิดเครือขายผูพิการ  

มีความเขาใจระบบการทำงานมากขึ้น และเขาใจถึง

ปญหาและอุปสรรคที่มี พรอมที่จะแกไขใหมีความ

เหมาะสมตอไป 

 

โครงการ : สรางวัคซีนใจในชุมชน ภายใตสถานการณวิกฤต COVID-19 
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 ความสำคัญของปญหา : สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย 

คาดการณวาจะดำเนินไปเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พบผูปวยเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 2 พบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในประเทศ และมีการระบาด

ในวงจำกัด และระยะท่ี 3 พบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนวงกวางในประเทศไทย วิกฤตการณท่ี

เกิดขึ้นกำลังกอใหเกิดผลกระทบทางดานสุขภาพจิตในประชาชนทั่วไป ผูติดเชื้อ ญาติของผูติดเชื้อและญาติผูเสียชีวิต รวมท้ัง

บุคลากรทางการแพทยตลอดจนเจาหนาท่ีผูใหการชวยเหลือท่ีไดรับผลกระทบ ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 กรมสุขภาพจิต จึงเล็งเห็น

ความสำคัญในการเยียวยาจิตใจบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตอ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เพ่ือ

ปองกันผลกระทบทางดานสุขภาพจิตและสงเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรใหมีสุขภาพจิตดี สามารถปรับตัวและผานวิกฤตการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ใหสามารถดำเนินงานชวยเหลือประชาชนไดเต็มศักยภาพตอไป 

 วัตถุประสงค : เพื่อดูแลเยียวยาจิตใจบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหสามารถดูแลและปองกันผลกระทบ

ทางดานสุขภาพจิตของตนเองที่อาจเกิดขึ้นจากการดำนเนินงานในสถานการณวิกฤตโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

กลุมเปาหมาย : บุคลากรสาธารณสุข และ อ.ส.ม.  

 

การดำเนินงาน : บรรยาย เรื่องการดูแลจิตใจตนเองในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และแบงกลุม แลกเปลี่ยนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาการฆาตัวตายในสถานการณ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชนวัตกรรมกระจกวดัใจ  

โครงการพัฒนารูปแบบการเยียวยาจิตใจของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  

ตอ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
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ผลการดำเนินงาน : ไดดำเนินการเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจในระดับบุคคล โดยมุงเนนการใช “วัคซีนใจ” ใหบุคคลมี

ศักยภาพเต็มเปยมดวยพลัง มีความเขมแข็งทางใจ (Resilience) โดยใชหลักการของ “อึด ฮึด สู” อึด : I am รูวาตนเองเปน

อยางไร ผานวิกฤตอะไรมาบาง ฮึด : I have รูวา ตนเองมีศักยภาพอะไร สามารถคนหาแหลงขอมูล เพื่อพัฒนาทักษะดูแล

ตัวเองตอไป สู : I can สรางสิ่งดีๆ ใหเกิดข้ึนได พรอมเขาสูชีวิตวิถีใหม (New Normal) และมุงเนนการสรางความเขมแข็งทาง

จิตใจในระดับครอบครัว “วัคซีนครอบครัว” และเพ่ิมศักยภาพของครอบครัว ผาน 3 พลังสำคัญ คือ พลังบวก พลังยืดหยุนพลัง

รวมมือ  ในระดับชุมชน/องคกร มุงเนนการสรางภูมิคุมกันในระดับชุมชน/องคกร เพ่ือใหคนในชุมชน/องคกร รวมมือรวมใจกัน

รับมือและกาวผานวิกฤตการแพรระบาดไปดวยกันอยางเขมแข็ง  

ขอเสนอแนะ : การดำเนินการเยียวยาจิตใจบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอยางทั่วถึง รวมทั้งเสริมสราง

ภูมิคุมกันทางใจใหแกประชาชนทุกคน เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจใหหางไกลจากปญหาสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนารูปแบบการเยียวยาจิตใจของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  

ตอ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
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ความสำคัญของปญหา : จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ

แพรกระจายระบาดในวงกวางทั ่วโลก สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ทำใหมีความเครียด วิตกกังวลและเบื ่อหนาย   

รู ส ึกกังวลดานการเร ียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาตอ 

เนื ่องจากการปดโรงเรียนเปนระยะเวลานาน นอกจากนี ้ พบวา  

มีวัยรุนบางกลุมรวมตัวมั่วสุมกระทำความผิด ไมปฏิบัติตามมาตรการ

เพื่อปองกันการแพรระบาดในชวงเคอรฟว สงผลใหวัยรุนถูกจับกุม 

ถูกสงมายังสถานพินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชน การสราง

ภูมิคุ มกันทางใจมุงเนนใหเด็กและเยาวชน ภายหลังจากพนคดีใน

สถานพินิจฯ ใหสามารถกลับมาใชช ีว ิตอย างปกติส ุข และลด

ผลกระทบดานสุขภาพจิตในระยะยาว 

วัตถุประสงค  : 

 1. เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจใหกับเด็กและเยาวชน 

  2. เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน 

กลุมเปาหมาย : 

  1. เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปตตานี   

  2. เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล       

  3. เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน จังหวัดนราธิวาส    

  4. เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจของเด็กและเยาวชน ภายใตสถานการณ COVID-19 
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ผลการดำเนินงาน : ดานปริมาณ ผูเขารวมโครงการจำนวน 155 คน ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพจิตดวยแบบ

ประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก (RS-15, 13-18 years) จำนวน 155 คน โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

หมายเหตุ หลังเขารวมโปรแกรม มีญาติมาเยี่ยมเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ราย จึงไมไดทำการประเมินความเขมแข็งทางใจ 

 พบวา เด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางความเข็มแข็งทางใจ กอนและหลังเขาโปรแกรม มีคะแนน 

ความเขมแข็งทางใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 79.35 และ 65.79 ตามลำดับ    

 ดานคุณภาพ :  เสริมสรางความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใหมี

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรู จักจุดแข็งของตนเอง การจัดการอารมณตนเอง ทักษะการผอนคลายและการจัดการ

ความเครียด และวิธีการแกปญหา เพ่ือใหสามารถปรับตัวตอสถานการณวิกฤติท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน

และอนาคตได  

 ปญหาอุปสรรค : เด็กและเยาวชนบางรายมีญาติมาเยี่ยมในระหวางการดำเนินกิจกรรม ทำใหไมสามารถเขารวม

กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 

 ขอเสนอแนะ :  

  1.เด็กและเยาวชนหลังเขารวมโปรแกรมที่มีความเขมแข็งทางใจในระดับนอย ควรมีการวิเคราะหปจจัยอื่น ๆ

ประกอบและจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งทางใจใหแกเด็กและเยาวชนเปนรายกรณีตอไป 

  2.ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ เพื่อนำผลของโปรแกรมไป

ขยายพ้ืนท่ีในการดำเนินการกับกลุมเปาหมายอ่ืน 

 

 

 

โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจของเด็กและเยาวชน ภายใตสถานการณ COVID-19 
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 ความสำคัญของปญหา : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกวาง ไดประกาศใหการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนตอ

การสัมผัสเชื้อโรค และปองกันไมใหประชาชนไดรับผลกระทบตอสุขภาพ จึงจำเปนตองใหความสำคัญตั้งแตการดูแลสุขอนามัย

สวนบุคคล จนถึงการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ดังนั้นศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ดำเนิน โครงการเสริมสรางพลังใจผูไดรับ

ผลกระทบทางใจในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 

2019 สนับสนุนใหเครือขายนำชุดความรูเสริมสรางพลังใจไปใชในการดูแล

สุขภาพจิตประชาชนในพ้ืนท่ี 

 วัตถุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ ผูนำทองถิ่น ผูนำชุมชน อาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน(อสม.) ใชสื่อสารความรูที่จำเปนในการเสริมสราง

พลังใจใหกับประชาชนในพื้นที่ ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 รูปแบบ/วิธีการนำชุด

ความรูไปใช บรรยายและฝกปฏิบัติ ดูวิดิทัศนชุดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีผานมาของผูเขารวม วิธีการและทักษะ

ในการเสริมสรางพลังใจ 

 ผลการดำเนินงาน : การนำชุดความรูเสริมสรางพลังใจไปใชในการดูแลสุขภาพจิตผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 รวมกับโรงพยาบาลจิตเวช

สงขลาราชนครินทรไดคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายในการดำเนินงานอำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี กลุมเปาหมายผูใชความรู (User) 

คืออาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน 50 คน   ที่นำชุดความรูเสริมสรางพลังใจฯ ไปจัดกิจกรรม/จัดบริการ

ใหแกประชาชนกลุมเสี่ยง ความคิดเห็นของผูเขารวมตอชุดความรู คือเขาใจ

งาย เสริมพลังใจไดดี กอนเรียนมีการใหขอมูลสถานการณโรคระบาด 

COVID-19 มีการประเมินจิตใจ อารมณ  ความรูสึก มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณที่เกิดขึ้นตนเอง ทบทวนประสบการณความยุงยากในชีวิต ฝก

การคิดบวกกับปญหาท่ีเกิดข้ึน มีใบกิจกรรมทุกหลักสูตรใหผูเขารวมไดแสดง

ความคิดเห็น สรางการเรียนรูไดดีและสามารถนำชุดความรูเสริมสรางพลังใจ

นำมาทบทวนช้ำไดอีก 

 ผลลัพธเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขาเรียนท่ีมีพลังใจเพ่ิมข้ึน 50 คน   คิดเปนรอยละ   84.16 

  

 

 

โครงการเสริมสรางพลังใจผูไดรับผลกระทบทางใจในสถานการณแพรระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ปญหาอุปสรรคตอการดำเนินงาน: 

  - ชวงสถานการณการระบาดไวรัส COVID-19 สงผลกระทบใหเกิดความลาชาของการดำเนินโครงการและ

ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการการปองกัน 

  - เครื่องเสียงไมพรอมในการใชงาน 

  - การดูสื่อวิดีทัศน มากเกินไปบางครั้งผูเขารวมอบรมสนใจอยางอ่ืน เชน มือถือ 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : มีสื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ งายตอการเขาถึง กลุมผูใชโซเซียล ไดรับความรูเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพจิตประเมินทางดานสุขภาพจิตและวิธีการจัดการจิตใจตนเอง  

 การวางแผนการดำเนินงานในอนาคต : สนับสนุนใหเครือขายนำชุดความรูเสริมสรางพลังใจไปใชขยายผลในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางพลังใจผูไดรับผลกระทบทางใจในสถานการณแพรระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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 ความสำคัญของปญหา : ในยุคปจจุบันนี้สังคมมีการพัฒนาไปอยางมาก เทคโนโลยีตาง ๆ มีการพัฒนาอยางกาว

กระโดด ความเจริญและความเปนเมืองกระจายออกไปกวางมากข้ึน ความกาวหนาดานการแพทยเจริญรุดหนาไปอยางมากใน

ขณะเดียวกัน ผูคนก็เริ่มใหความสำคัญกับความรูดานสุขภาพจิตมากข้ึน ไมตางจากสุขภาพทางกาย แมวาปจจุบันประชาชนจะ

มีความตระหนักดานสุขภาพจิตเพิ ่มมากขึ ้น แตป ญหาดาน

สุขภาพจิตและความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนยังคงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยาก 

โลกยุคใหมที ่เรงรีบ คนเครียด  จากงานมากขึ ้น มีเวลาใหกัน

นอยลง สาเหตุเหล าน ี ้นำมาส ู ความเคร ียดและปญหาด าน

สุขภาพจิตอ่ืน ๆ เชน โรคซึมเศรา มีผูท่ีประสบกับปญหานี้อยูไมต่ำ

กวา 1 ลานคนท่ัวประเทศ “สุขภาพจิตไทย...ไมท้ิงใครไวขางหลัง” 

จึงหมายถึงการแสดงพลังดานสุขภาพจิตของคนไทย  ท่ีไมเพียงแต

เปนการทำงานโดยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น 

แตจะเปนการแสดงเจตนารมณของทุกภาคสวน ท้ังภาคีเครือขายดานสุขภาพจิต ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุงเปา

ใหคนไทยไมละเลยคนที่มีความเสี่ยงหรือกำลังประสบปญหาดานสุขภาพจิต และหยิบยื่นความชวยเหลือออกไปใหคนรอบขาง 

โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เชน ครอบครัว โรงเรียน ท่ีทำงานขยายไปสูจุดท่ีใหญข้ึน เชน องคกร ชุมชน และสังคมไทย 

 วัตถุประสงค : เพื่อสรางความตระหนักใหคนไทยไมละเลยผูที่มีความเสี่ยงหรือผูที่กำลังประสบปญหาดานสุขภาพจิต 

และสามารถหยิบยื่นความชวยเหลือออกไปใหคนรอบขาง 

กลุมเปาหมาย : ประชาชนทุกกลุมวัย 350 คน 

 
 

  การดำเนินงาน :  

   - รณรงควันสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติ ประชาสัมพันธใหความรู 

   - นิทรรศการใหความรู 

   - กิจกรรมถาม/ตอบปญหาสุขภาพจิต 

   - การคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องตน 

   - จุดบริการใหคำปรึกษา 

   - กิจกรรมแจกของรางวลั 

  

โครงการรณรงคสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติป 2562 ภายใตหัวขอ“สุขภาพจิตไทย...ไมทิ้งใครไวขางหลัง” 
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ดำเนินการกิจกรรม/สถานท่ี/ระยะเวลา   

  1. รณรงควันสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติ ประชาสัมพันธ/

นิทรรศการใหความรู  วันที ่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ชายหาดสมิหลา

จังหวัดสงขลา 

  2. รณรงควันสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติ ประชาสัมพันธ/

นิทรรศการใหความรู วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซี 

จังหวัดปตตานี 

 ผลการดำเนินงาน : จากการดำเนินโครงการรณรงคสัปดาห

สุขภาพจิตแหงชาติป 2562 ภายใตหัวขอ“สุขภาพจิตไทย...ไมทิ้งใครไว

ขางหลัง” ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอายุเฉลี่ย 30-39 ป 

รอยละ 55 พอใจระดับมาก 

 ผลการคัดกรองโรคซึมเศรา ผลการประเมินระดับนอย 78% และระดับปานกลาง  22% (มอบสุขภาพจิตศึกษาและ

แนะนำการเขารับบริการจากสถานพยาบาลใกลบาน) 

 ผลการประเมินการฆาตัวตาย เทากับ 0 

 ผลการประเมินความเครียด ST5  ระดับนอย 23%  ระดับปานกลาง 69% และระดับมาก 8% (สงตอเคสไปยัง

โรงพยาบาลปตตานี) 

 ขอเสนอแนะ :  

  - ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ผลักดันใหทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพจัดรณรงคสัปดาหสุขภาพจิตเพื่อสรางความรูความ

เขาใจและเพ่ิมความตระหนักแกประชาชนในประเด็นดานสุขภาพจิตมากข้ึน  

  - สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานแกพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติป 2562 ภายใตหัวขอ“สุขภาพจิตไทย...ไมทิ้งใครไวขางหลัง” 
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 ความสำคัญของปญหา : เด็กคนหนึ่งจะเติบโตไปเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพไดนั้น ครอบครัวมีบทบาทท่ีสำคัญ เปนอยาง

มาก ความสัมพันธที่ดีระหวางพอแมหรือผูปกครองหรือผูเลี้ยงดูกับเด็ก เปนปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการของเด็ก รวมถึงระดับ

สติปญญา และความสามารถในการอยูในสังคมกับผูอ่ืน “ความผูกพันทางอารมณ” ระหวางพอแม/ผูปกครองกับเด็กเปนสิ่งท่ีมี

ความสำคัญอยางมากตอพัฒนาการของเด็กทั้งรางกายและจิตใจ “ความผูกพันทางอารมณ” เกิดขึ้นจากความใกลชิดระหวาง

พอแม/ผูปกครองและเด็ก รวมถึงการที่พอแมหรือผูปกครอง รับรูถึงความรูสึก ความตองการของเด็ก และใหการตอบสนอง

อยางเหมาะสมตามวัยในชีวิตประจำวันอยางสม่ำเสมอ 

 ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมา กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล จึง

ไดพัฒนา “คูมือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเปน คิดดีคิดให ดวยสายใย

ผูกพัน”เปนกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพพอแม/ผูปกครอง เด็กวัย 3 - 5 ป ใหมี

ความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการสรางความผูกพันทางอารมณ 

(Attachment) ผ านการทำก ิจกรรมร วมก ันในช ีว ิตประจำวัน ได แก   

การกิน การสัมผัส การเลน และการเลา กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ลวนมุงเนนการ

เสริมสรางความสัมพันธเชิงบวก ใหเกิดขึ้นในระบบครอบครัว โดยพอแมหรือผูปกครองหรือผูดูแล สามารถนำประสบการณ

จากการเขารวมกิจกรรม ไปเสริมสรางพัฒนาบุตรหลานของตน 

 วัตถุประสงค :   

 1. เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการตามวัย มีความผูกพันทางอารมณท่ีดี มี

ศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณท่ีเหมาะสม  

 2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความผูกพันการดูแล

เด็กปฐมวัยในครอบครัว 

 กลุมเปาหมาย :  เด็ก และผูปกครองเด็กอายุ 3-5 ป จำนวน 

15 ครอบครัว 

  

ดำเนินการกิจกรรม/สถานท่ี/ระยะเวลา   

กิจกรรมที ่  1 ประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการดำเน ินงานสร างสายใยผ ูกพ ันในครอบคร ัวร วมก ับภาค ี เคร ือข าย   

ณ องคการบริหารสวนตำบลทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

        

 

 

 

โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเปน คิดดี คิดให ดวยสายใยผูกพันตำบลทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
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กิจกรรมที ่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กไทย คิดเปน คิดดี คิดใหดวยสายใยผูกพัน (จำนวน 6 ครั ้ง)  

ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเรือ ตำบลทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตาน ี

- ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2563  

  - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

  - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 

  - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

  - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 

  - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563 
 
   กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพ้ืนที่นำรอง ณ หองประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเรือ ตำบล

ทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 

 ผลการดำเนินงาน : ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวยเด็ก และผูปกครองเด็กอายุ 3-5 ป จำนวน 14 ครอบครัว (รวม 

25 คน) โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรที ่ผานการอบรมจาก องคการบริหารสวนตำบลทาเรือ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาเรือ อสม. และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี จากการ

ดำเนินโครงการฯ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก รอยละ 88.42 โดยผูเขารวมโครงการฯไดรับความรู ความเขาใจ

ในการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ สรางความผูกพันสายใยในครอบครัวเพิ่มขึ้น และสามารถนำทักษะที่ฝกไปใชกับบุตร

หลานของตนได 

 ปญหา / อุปสรรค : เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระหวางการดำเนินงานโครงการ  

จึงมีมาตรการเวนระยะหางและไมใหมีการจัดกิจกรรมบางชวง สงผลใหไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดตามแผนท่ีกำหนดไวตองมี

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกำหนด รวมถึงเปลี่ยนกลุมเปาหมายเปนครอบครัวใหมและเริ่มใชกิจกรรมครั้งท่ี 1 ซ้ำ

อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเปน คิดดี คิดให ดวยสายใยผูกพันตำบลทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
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ความสำคัญของปญหา : ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เปนหนวยงานในสังกัดกรม

สุขภาพจิต มีบทบาทในการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตท้ังเครือขายในระบบ

และนอกระบบสาธารณสุข ไดจัดทำแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2564 เพ่ือ

ขับเคลื่อนงานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต ควบคูกับการบริหารแบบบูรณา

การมุ งเนนผลสัมฤทธิ ์ขององคกร และเครือขาย โดยสอดรับกับเจตนารมณของ

นายแพทยเกียรติภูมิ  วงศรจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ตองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

กรมสุขภาพจิตไปขางหนา เพื่อใหเกิดการดำเนินการอยางเปนรูปธรรมเห็นผลลัพธท่ี

เกิด ประโยชน มีความคิดสรางสรรคแบบใหมๆ ในการพัฒนาเพื่อใหกาวสูการเปน 

Mental Health 4.0 

 วัตถุประสงค   

  1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีความรู ความเขาใจ กระบวนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร การแปลงแผนสูแผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล 

           2. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร การแปลงสูแผนปฏิบัติราชการ และ

การติดตามประเมินผล 

 กลุมเปาหมาย  : วิทยากรและบุคลากรของศูนยสุขภาพจิตที่ 12  จำนวน  

37  คน 

การดำเนินงาน :บรรยายและฝกปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร ศูนย

สุขภาพจิตท่ี 12 

ผลการดำเนินงาน : บุคลากรศูนยสุขภาพจิตท่ี 12  มีความเขาใจข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร  

1. วิเคราะหโครงรางองคกรเพ่ือกำหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร  

2. นำความทาทายเชิงยุทธศาสตรมาวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการดวย TOWS Analysis  

3. นำผลท่ีไดจาก TOWS Analysis มาวิเคราะหยุทธศาสตรดวย TOWS Matrix   

4. นำ TOWS Matrix มาวางแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 - 2568) 

ประกอบดว้ยวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร 

และคานิยมหลัก  

5. การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard  

 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 และ 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2564 – 2568 ) ระยะที่ 2 
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6. นำแผนท่ียุทธศาสตรมากำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร (Roadmap)  

7. นำตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร (Roadmap) มาถายทอด

สูการปฏิบัติลงสูระดับทีม (Profile) ระดับหนวยงาน (Unit) และระดับบุคคล 

(Individual) (RPUI)  

8.  นำ RPUI มาจัดทำแผนปฏิบัติการและเขียนโครงการเพื ่ออนุมัติ

ดำเนินการ 

ขอเสนอแนะ : ควรมีคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุวิสันทัศนขององคกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 และ 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2564 – 2568 ) ระยะที่ 2 
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โครงการแกปญหา 

วิกฤติสุขภาพจิตในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต 
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ความสำคัญของปญหา : สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต จากเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งครูถูกลอบยิง  

เผาโรงเรียนหรือเหตุการณระเบิดบริเวณโรงเรียน สงผลใหเด็กหลายรายมีปญหาพฤติกรรมรุนแรง กาวราว หงุดหงิดงาย  

ไมไววางใจใคร มีความรูสึกโกรธอยากแกแคน ซ่ึงมักพบในเด็กโต นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอชั่วโมงเรียนของนักเรียนทำใหมี

จำนวนชั่วโมงเรียนลดลง หรือตองหยุดการเรียนการสอน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาคุณภาพการศึกษาต่ำ การพัฒนา

ศักยภาพสมองจึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่งเม่ือเริ่มเขาสูวัยเรียน เพ่ือใหเกิดการตอยอดพัฒนาการเรียนรูของเด็กรวมท้ัง

การแกปญหาและการจัดการอารมณที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง พรอมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพและ

เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

 วัตถุประสงค : เพ่ือสรางโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองเด็กวัยเรียนชายแดนใต  

 กลุมเปาหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง 

 การดำเนินงาน : ประชุมปฏิบัติการสรางโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองเด็กวัยเรียน, อบรมใหความรูเรื่องการพัฒนา 

ศักยภาพสมองเด็กวัยเรียนใหกับครูและผูปกครอง และกิจกรรมทดลองใชโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองเด็กวัยเรียน 

ผลการดำเนินงาน : จากการสำรวจความตองการของโรงเรียนจำนวน 642 แหง พรอมยินดีเขารวมโครงการ 612 

โรงเรียน คิดเปน 95.3% โดยโรงเรียนสวนใหญเห็นวาเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามามีบทบาทใน

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรวมดวย แตก็ยังมีบางโรงเรียนที่เห็นวาการเขามาทำกิจกรรมของหนวยงานภายนอกเปนการ

เพิ ่มภาระใหครูและมีผลกระทบตอเวลาเรียนของนักเรียน จากการ

รวมกันศึกษาแนวคิดและทฤษฎีก็ไดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก

วัยเรียนทั้งหมด 16 กิจกรรม ซึ่งเนื้อหาจะสอดแทรกไปในแตละกลุม

สาระการเรียนรูในหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สวน

ผูปกครองก็เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กและให

ความรวมมือ 100% ของผู ปกครองเชื ่อวาศักยภาพของเด็กสามารถ

พัฒนาได  

ขอเสนอแนะ : ตองการใหผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กและบรรจุในหลักสูตร

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณในเด็กวัยเรียนชายแดนใต 
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  ความสำคัญของปญหา : ที่ผานมาศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดดำเนินงานบูรณาการสรางคูเครือขายการดูแล

เยียวยาจิตใจ 3 เครือขาย ดวยความรวมมือระหวาง โรงเรียน สาธารณสุข และชุมชน เพื่อรวมกันสรางระบบการดูแลเยียวยา

เด ็กในพ ื ้นท ี ่ เป าหมาย ซ ึ ่ งสอดคล องตามเจตนารมณในการพ ัฒนางานส ุขภาพจ ิตของอธ ิบด ีกรมส ุขภาพจิต 

(นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต) ในเรื่องของการพัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงตางประเทศ  

เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของประเทศไทยใหกาวหนาเปนสุขภาพจิต 4.0  โดยในปนี้ แตละพื้นที่มีการวางแผนการติดตาม

และประเมินผลการดูแลเด็กกลุมเสี่ยงขางตนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามอัตภาพและสงตอ   ตามรายกรณีตอไป รวมท้ังการเสริม

พลังสรางขวัญและกำลังใจแกผูดูแล (โรงเรียน สาธารณสุข และชุมชน) เพื่อการดูแลชวยเหลือเด็กที่มีประสิทธิภาพตอไป  

โดยผูดูแลท่ีมีความเขมแข็งทางดานจิตใจ เห็นคุณคาในตนเอง และพรอมท่ีจะดูแลชวยเหลือเด็กท่ีไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีอยาง

เต็มความสามารถ สงผลใหเกิดความรวมแรงรวมใจเพื่อเกิดมาตรการชุมชนในการดูแลเยียวยาฯ จากการมีสวนรวมตาม 

วิถีชุมชน วัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่เพื่อพัฒนา   การดูแลเยียวยาจิตใจเด็กอยางมีสวนรวม มีเปาหมาย และระบบการ

ดูแลอยางมีเอกภาพ ไมซ้ำซอน เก้ือหนุนสูการสงเสริมปองกันและพัฒนาเด็กในจังหวัดชายแดนใตตอไป 

 วัตถุประสงค : 

  1. เพื่อติดตามการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่มีภาวะเสี่ยงตอ

ปญหาสุขภาพจิต โดยครู สาธารณสุข และชุมชนในโรงเรียนพ้ืนท่ีเปาหมาย            

  2. เพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหแกผูดูแลเด็กที่ไดรับ

ผลกระทบฯ และสรางชุมชนที่สามารถดูแลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบใน

พ้ืนท่ีโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

  3. เพื่อสรางระบบการสงตอผูไดรับผลกระทบที่มีความเสี่ยง

ไปยังหนวยงานที ่เกี ่ยวของอยางมีระบบขั ้นตอนที ่ช ัดเจน ถูกตองและ

เหมาะสม 

 กลุมเปาหมาย :  ผู  เช ี ่ยวชาญ/บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากร

ทางการศึกษา/ผูปกครอง/เด็กท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง/

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/แกนนำชุมชน /ผูนำศาสนา 

  

 

โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต 
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ดำเนินการกิจกรรม/สถานท่ี/ระยะเวลา  : 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบจังหวัดชายแดนใต ณ โรงเรียนบานไผมัน อ.หนองจิก จ.ปตตานี เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 

  กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเตรียมความพรอมจัดทำคูมือการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ชายแดนใต ณ ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 จ.ปตตานี เม่ือวันท่ี 25-26 มีนาคม 2563 

  กิจกรรมที ่ 3 การเก็บขอมูลการใหขอคิดเห็นเกี ่ยวกับ คุณภาพคู มือการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที ่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณชายแดนใต เมือวันท่ี 21 กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการสวนหนาเพื ่อการดูแลเยียวยาจิตใจแกประชาชน  

ในจังหวัดชายแดนใต (ศปน.สจ.) ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จ.สงขลา เมือวันท่ี 24 กันยายน 2563 

  กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนงบประมาณใหโครงการชี้แจงแผนการดำเนินงานฟนฟูจิตใจหลังวิกฤตการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  กิจกรรมที ่ 6 ประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการแกไขปญหาวิกฤตสุขภาพจิตจังหวัดชายแดนใต  

ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

ดำเนินการกิจกรรม/สถานท่ี/ระยะเวลา  : 

  กิจกรรมท่ี 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการแกไขปญหาวิกฤตสุขภาพจิตจังหวัด

ชายแดนใต ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 

โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต 
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 กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานแกไขปญหาวิกฤตสุขภาพจิตจังหวัดชายแดนใต  ณ 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 

ผลการดำเนินงาน : 

  - มีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาในคูมือการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ชายแดนใต 3 setting ใหพรอมใชงานและทันสมัย 

  - กลุมเปาหมายไดรับความรูความเขาใจในการชวยเหลือภาวะวิกฤติ 

  - ผูดูแลชวยเหลือเด็กท่ีไดรับผลกระทบฯมีขวัญและกำลังใจ 

 โอกาสพัฒนา : 

  - ขยายพ้ืนท่ีสรางชุมชนท่ีสามารถดูแลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

  - ติดตามการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตโดยครู สาธารณสุข และชุมชนใน

โรงเรียนพ้ืนท่ีเปาหมาย 

  - สรางระบบการสงตอผูไดรับผลกระทบที่มีความเสี่ยงไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของอยางมีระบบขั้นตอน 

ท่ีชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต 
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ความสำคัญของปญหา : สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต 15 ปที่ผานมา พบวา มีเหตุความรุนแรง 

จำนวน 20,512 ครั้ง บาดเจ็บจำนวน 13,233 คน และเสียชีวิต จำนวน 7,085 คน รวมผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 20,318 คน 

สงผลกระทบกลุมเด็กและวัยรุน เชน พิการ เสียชีวิตและบาดเจ็บ การตกเปนผูตองสงสัย ถูกดำเนินคดีและคุมขัง การถูกพลัด

พรากจากครอบครวัในกรณีท่ีคนในครอบครัวถูกกลาวหาวาเห็นตางจากรัฐ การนําแนวคิดเรื่องความเขมแข็งทางใจมาใชในการ

ปองกันการใชความรุนแรงในวัยรุน โดยการลดปจจัยเสี่ยง สงเสริมปจจัยปกปอง จะชวยใหวัยรุนมีทักษะในการเผชิญปญหา 

สามารถจัดการกับอารมณ ความเครียด ความโกรธ การมองโลกในแงดี 

ตระหนักรูถึงคุณคาของตนเองมากข้ึน 

วัตถุประสงค  : 

 1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมปองกันการใชความรุนแรงของวัยรุ นท่ี

ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต  

 2.เพื ่อพัฒนาศักยภาพเครือขายที ่ทำงานกับว ัยร ุ นที ่ ได รับ

ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต  

 กลุมเปาหมาย :  

 1. วัยรุนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนใต  

 2. ภาคีเคร ือขายที ่ทำงานกับว ัยร ุ นที ่ ได ร ับผลกระทบจาก

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต เชน NGO, อสม. และ

บุคลากรสาธารณสุข 

 

ผลการดำเนินงาน :  

  1.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณการใช

ความรุนแรงของวัยรุนท่ีไดรับผลกระทบ ฯ 

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการปองกัน

ความรุนแรงของวัยรุนท่ีไดรับผลกระทบ ฯ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใชโปรแกรมการปองกันความรุนแรงของวัยรุนท่ีไดรับผลกระทบ ฯ 

  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูดูแลและวัยรุนท่ีไดรับผลกระทบ ฯ 

  

 

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจของวัยรุนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ ความไมสงบในจังหวัด
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ผลลัพธการดำเนินงาน : วัยรุนท่ีไดรับผลกระทบ ฯ ท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการประเมินความเขมแข็งทางใจ โดยใช

แบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก (RS-15, 13-18 years) จำนวน 40 คน พบวา มีความเข็มแข็งทางใจ กอนและหลังเขา

โปรแกรมมีอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 85.71 

 ขอเสนอแนะ : ควรพัฒนาโปรแกรมการปองกันความรุนแรงของวัยรุนที่ไดรับผลกระทบฯ โดยบูรณาการตามหลัก

ศาสนาอิสลาม และเผยแพรชุดโปรแกรมการปองกันความรุนแรงกับ NGO ในการนำไปใชในการดูแลเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจของวัยรุนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ ความไมสงบในจังหวัด
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ความสำคัญของปญหา : จากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยกอใหเกิด 

ผูไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม จำนวนผูพิการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผูพิการรูสึกวาตนเองสูญเสียสมรรถภาพและ 

ไมสามารถกลับไปทำงานเพ่ือหาเลี้ยงชีพได การเขาถึงการใหบริการดานสุขภาพของผูพิการ นั้น ยังไมครอบคลุม รวมถึงผูพิการ

สวนใหญขาดการฟนฟูดานรางกาย การไดรับกายอุปกรณที่ไมตรงกับความตองการและสภาพของผูพิการ เปนเหตุใหสงผลตอ

สภาพจิตใจของผูพิการเปนอยางมาก เกิดเปนความทุกขทรมานทางจิตใจ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง การฟนฟูดาน

จิตใจของผูพิการเอง จึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยใหคนพิการสามารถปรับพฤติกรรมและอารมณ รวมถึงการมีขวัญและกำลังใจ 

เพื่อสามารถอยูในสังคมมีความสุข ไมเปนภาระตอสังคม และยังรวมถึงการฟนฟูดานจิตใจของผูดูแลเอง ที่สามาถจัดการ

ความเครียดจากสภาพท่ีตองรองรับไดอยางเหมาะสม 

 วัตถุประสงค : เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจผูพิการและเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการดวยการ

เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการชวยเหลือผูพิการ รวมทั้งฝกปฏิบัติการใชทักษะในการชวยเหลือตนเอง ประเมินคัดกรอง

ภาวะสุขภาพจิต รวมท้ังสงตอผูท่ีมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตเขาสูระบบการรับบริการท่ีเหมาะสม 

 กลุ มเป าหมาย : ผู พ ิการที ่ต องการอุปกรณ

เครื่องชวยความพิการ และญาติผูพิการ    

 การดำเนินงาน : ราง ปรึกษาและทบทวน ทวน

สอบโครงการ , ขออนุมัติโครงการ 

และดำเนินงานตามโครงการ , ประสานกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ , ประเมินผล

โครงการและสรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงาน : ผูพิการไดรับเครื่องชวยความ

พิการที่มีความเหมาะสม และไดรับการประเมินคัดกรอง

สุขภาพจิต 

 ข อเสนอแนะ :  ความหลากหลายของแบบ

ประเมิน ทำใหเกิดความลาชาในการสอบถาม จึงจำเปนท่ี

จะตองออกแบบใหมีความเหมาะสมในคราวถัดไป 

 

 

 

โครงการฟนฟูเยียวยาจิตใจผูพิการและญาติผูพิการจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนใต 
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 ความสำคัญของปญหา : สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต เริ่มตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน สถานการณ

เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 20,397 ครั้ง บาดเจ็บ จำนวน 13,187 คน เสียชีวิต จำนวน 7,030 คน (deepsouthwatch, 2562) 

เปนความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและหนวยงานราชการ เหตุการณดังกลาวยังสงผลกระทบตอวิถีการดำเนิน

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ ตั ้งแตระดับนอยจนถึงระดับรุนแรง  

เชน  มีความเครียด  วิตกกังวล  หวาดกลัว หวาดระแวง  ซึมเศรา ทอแทและสิ้นหวัง  การดูแลชวยเหลือ จากภาครัฐเพียงอยาง

เดียวไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ปญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดข้ึน เปนสิ่งที่สามารถเยียวยาและปองกันไดเม่ือ

ชุมชนมีความเขมแข็ง การสรางความเขมแข็งในชุมชน โดยคนในชุมชนจะชวยใหประชาชนสามารถปรับตัวไดเม่ือตองเผชิญกับ

ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน   

  ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดดำเนินการพัฒนาเปนแนวทางการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต

ภายใตรูปแบบ HUGS  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในชุมชน มีแนวทางสำหรับในการดำเนินงานดานสุขภาพจิตในการให

ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานการณชายแดนใตและผูมีปญหา

สุขภาพจิตและจิตเวช  

 

  วัตถุประสงค :  

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตาม

บริบทจังหวัดชายแดนใต    

  2. พัฒนาศักยภาพแกผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในชุมชน    

  3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ตามบริบทจังหวัดชายแดนใต 

กลุมเปาหมาย  

1. บุคลากรสาธารณสุขท้ังในและนอกระบบสาธารณสุขท่ี

รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  

2. อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ผูนำศาสนา ผูนำทองถ่ิน ผูนำทองท่ี  

  ดำเนินการกิจกรรม/สถานท่ี/ระยะเวลา  :  

  1. วิเคราะหสถานการณในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หองประชุม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

   

โครงการสรางชุมชนตนแบบการดำเนินงานดานสุขภาพจิต 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต ภายใตรูปแบบ 

HUGS วันท่ี 23 มกราคม 2563 ณ หองประชุมศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใตภายใตรูปแบบ 

HUGS ครั้งที่ 1 วันท่ี 19-20 กุมภาพันธ 2563 ครั้งท่ี 2 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2563 และครั้งท่ี 3 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 

2563 ณ หองประชุมศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูใชแนวทางการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต

ภายใตรูปแบบ HUGS วันท่ี 9-10 กันยายน 2563 ณ บักกะแลนด ฟารม แอนด 

รีสอรท ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใชแนวทางการดำเนินงาน

ดานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใตภายใตรูปแบบ HUGS และปรับปรุง

แนวทางฯ วันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

สะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

  6. ประชุมเชิงปฏิบัติเสริมสรางพลังใจเด็กกำพราจากสถานการณ

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ ดีบูดีรี

สอรท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

  7. ผลิตคูมือการปฏิบัติงานทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบ

ภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  

 

ผลการดำเนินงาน : 

  1. จำนวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด จำนวน 266 คน  

 2. ไดร างแนวทางการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบท

ชายแดนใตภายใตรูปแบบ HUGS   

  3. ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในชุมชน มีความรูตามแนวทางการ

ดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใตภายใตร ูปแบบ 

HUGS เพิ ่มขึ ้นร อยละ 93 และมีความพึงพอใจตอการเขาร วม

โครงการ รอยละ 92.97 

  

โครงการสรางชุมชนตนแบบการดำเนินงานดานสุขภาพจิต 



 สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563 
 

62 
 

 

4. เด็กกำพราจากสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดรับการเสริมสรางพลังใจ มีทักษะในการ

จัดการอารมณทางลบ มีวิธีการผอนคลายความเครียด 

จากการประมินภาวะซึมเศราในวัยรุน จำนวน 46 คน พบวา  มีภาวะซึมเศราเล็กนอยจำนวน 16 ราย  มีภาวะซึมเศรา

ปานกลาง 11 ราย แจงผลใหผูปกครองและแนะนำใหปรึกษาแพทยเพ่ือวินิจฉัยและบำบัดรักษา  

  5. ผลิตคู มือการปฏิบัติงานทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผู

ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19) จำนวน 1,000 เลม 

 ปญหา / อุปสรรค : เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19) มีมาตรการเวนระยะหางและไมใหมีการจัดกิจกรรม สงผลใหไม

สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามแผนที่กำหนดไวตองมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

และระยะเวลาหลายครั้ง ทำใหการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสงเสริมใน

ชุมชนภายใตรูปแบบ HUGS ยังไมครบทุกข้ันตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

โครงการสรางชุมชนตนแบบการดำเนินงานดานสุขภาพจิต 
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ความสำคัญของปญหา : ในชวงสิบกวาปที่ผานมาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความรุนแรงตอเนื่อง

กอใหเกิดภาวะความผิดปกติทางดานจิตใจ เกิด ภาวะช็อค ปฏิเสธ โกรธหวาดกลัว วิตกกังวล เครียด โศกเศรา จากการสูญเสีย

ท่ีรุนแรง บุคคลเหลานี้จะตองไดรับการเยียวยาจิตใจและความชวยเหลืออยางเรงดวน หากไมไดรับการชวยเหลือทางจิตใจอยาง

ทันทวงทีอาจทำใหเกิดปญหา สุขภาพจิตและโรคจิตเวช ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 มีการดำเนินงานดานการเยียวยาจิตใจจาก

สถานการณชายแดนใตอยางตอเนื่องแตยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ในปงบประมาณ 2562 ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 รวมกับกอง

สงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ไดพัฒนาและผลิตสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ PFA e-learning tool 

เพื่อตอบสนองการเติบโตทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่กวางขวางครอบคลุมและเขาถึงไดงาย สามารถเรียนออนไลนไดทุกท่ี  

ทุกเวลา สามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และมีการทดลองใชสื่อโดยการจัดพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่กรม

สุขภาพจิต บุคลากรภายนอก ท่ียังไมมีประสบการณดานการปฐมพยาบาลทางใจ ซ่ึงมีขอเสนอแนะและปรับปรุงสื่อความรูการ

ปฐมพยาบาลทางใจฉบับออนไลน ในปงบประมาณ 2563 เพื ่อตอยอดและปรับปรุงสื ่อใหมีความกระซับเขาใจและ 

เขาถึงมากข้ึน 

 

 

 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานวิกฤตสุขภาพจิต ใหมีความรู ความเขาใจดาน

สุขภาพจิตดวยสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน  

 การดำเนินงาน/สถานท่ี : วันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 กลุมเปาหมาย  : จำนวน 150 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีสาธารณสุขในและนอกสังกัดสุขภาพจิต 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพดวยหลัดสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน 
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ผลการดำเนินงาน : ผูเขารวมมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ วิธีการชวยเหลือผูประสบภัยที่เหมาะสม ใหฟน

คืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว ปองกันผลกระทบระยะยาว  และสามารถเขาถึงชองทาง/รูปแบบการหาความรู การปฐมทางใจไดดวย

ตนเองผานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและเขาถึงงาย 

 โอกาสพัฒนา : นำสื่อความรูขยายลงสูพ้ืนท่ีชายแดนใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพดวยหลัดสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน 
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โครงการวิจัย 
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ความสำคัญของปญหา : สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต กวา 15 ป 

รัฐบาลไดมีการปราบปรามอยางจริงจัง ใชมาตรการปดลอม ตรวจคนอยางเขมงวด มีการจับกุม และควบคุมตัวผูตองสงสัยตาม

กรอบอำนาจของกฎหมาย สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ กอใหเกิดความเครียดหรือทุกขท่ีเกิดข้ึนไดมองปญหาและวิธีการ

แกปญหาที่เปนทางลบมองปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตวาเปนความเจ็บปวด ไมสบายใจ กลัว ไมมั่นใจยุงยาก และจะดำเนินตอไป

โดยไมมีที่สิ้นสุด สงผลถึงวิธีการแกไขปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ ทำใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิตตามมา จากการทบทวน

งานวิจัย พบวา การบำบัดโดยการแกปญหา (Problem Solving Therapy) เปนการบำบัดทางจิตสังคมรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงจะทำใหบุคคลเกิดการเรียนรูและทำความเขาใจกับปญหา   

 วัตถุประสงค  : เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแกปญหาตอทักษะการแกปญหาของผูทุกขทรมานจาก

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 

 กลุมเปาหมาย : ผูทุกขทรมาน หมายถึง ผูตองสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457และ

พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพ.ศ.2548 ในจังหวัดชายแดนใตระหวางป พ.ศ.2550 – พ.ศ.2562 ท่ี

ไดรับการสงตอจากหนวยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อใหการเยียวยา

จิตใจท่ีศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 

 การดำเนินงาน :  

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการบำบัดดวยการแกไขปญหาการสรางโปรแกรมการ

บำบัดดวยการแกไขปญหา และการสรางเครื่องมือวิจัย  

  2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและโปรแกรมการบำบัดดวยการแกไขปญหาและการสรางเครื่องมือวิจัย 

  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเขาใจในโปรแกรมการบำบัดดวยการแกไขปญหา 

โครงการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแกปญหาของผูทุกขทรมานจากสถานการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนใต 
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 ผลการดำเนินงาน : การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแกปญหาใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาการสราง

กิจกรรมในโปรแกรมจากทฤษฎีการแกไขปญหา (Problem Solving Theory) มีแนวคิดวา พฤติกรรมหรืออารมณที่ไมพึง

ประสงคของบุคคลเกิดจากความบกพรองในการแกปญหา จากการมีมุมมองตอปญหาในทางลบ (Negative Problem 

Oriented [NPO]) และการมีวิธีการแกปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ (D’Zurilla&Nezu, 1988) ซึ่งเปนการบำบัดแบบรายบุคคล 

ทุกคนจะไดรับการบำบัด จำนวน 6 ครั้ง  ครั้งละประมาณ 40 -60 นาที แตละครั้งหางกัน 1-3 วัน สัปดาหละ 1-3 ครั้ง  

  การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการบำบัดโดยการแกปญหาตอทักษะการแกปญหาของผูทุกขทรมานจาก

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต ผานการตรวจสอบจากผู ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน พบวา เนื้อหาในโปรแกรมมี

ความตรงตามเนื้อหา 

ปญหาและอุปสรรค : การดำเนินงานตามแผนการวิจัยไมเปนไปตามแผน เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

 ขอเสนอแนะ :  

 1. การฝกอบรมการใชโปรแกรมเปนสิ่งที่สำคัญ และหากสามารถมีทีมที่ปรึกษาในการนำไปใชกับผูทุขทรมานจะเปน

ประโยชนหรืออาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมท่ีใชโปรแกรมรวมกันจะทำใหการใชโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแกปญหาตอทักษะการแกปญหาของผูทุกขทรมาน 

จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแกปญหาของผูทุกขทรมานจากสถานการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนใต 
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บทสรุป 

การดำเนินงานสุขภาพจิต

เขตสุขภาพท่ี 12 
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ในปงบประมาณ 2563  ศูนยสุขภาพจิตท่ี 12 เปนองคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต

ระดับเขตสุขภาพไดดำเนินงานโครงการตลอดจนกิจกรรมดานสุขภาพจิต โดยยึดหลักตามยุทธศาสตรของหนวยงานและ

สอดคลองกับเจตนารมณของอธิบดีกรมสุขภาพจิตประกอบกับการทำงานที่มุงมั่น ตั้งใจ ยึดประชาชนเปนที่ตั้ง เปนศูนยกลาง

องคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเพื่อใหประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข สามารถดำเนินชีวิตไดตาม

อัตภาพได โดยครอบคลุมในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒  ทั้ง 7 จังหวัด  ไดแก จังหวัดตรัง, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ปตตานี ยะลา 

และจังหวัดนราธิวาส การดำเนินการตามยุทธศาสตรของหนวยงานคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดการเขต

สุขภาพที่เปนเลิศ การพัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพแบบไรรอยตอ พัฒนาระบบสารสนเทศสูการเปนคลังขอมูลระดับ

คุณภาพ การบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาภาคีเครือขาย ซึ่งการดำเนินงานดังกลาว

ขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมสุขภาพจิตดังนี้ 

 1.สงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตตลอดชวงชีวิต   ปงบประมาณ 2563 ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดมุงเนนการ

ดำเนินงานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในทุกกลุมวัย ไดแก กลุมปฐมวัย กลุมเด็กวัยเรียน กลุมวัยรุน  กลุมวัยทำงาน  

กลุมวัยสูงอายุ ซึ่งในแตละกลุมวัยศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเครือขายสุขภาพจิตในทุกจังหวัด 

กลุมปฐมวัย สงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปแรกใหมีพัฒนาการควบคุมทั้ง 4 ดาน ทั้งดาน รางกาย สติปญญา ดาน

อารมณและพัฒนาการดานสังคม โดยการพัฒนาเครือขายใหมีระบบดูแลเด็กที่มีพัฒนาการลาชาใหมีคุณภาพ เกิดความ

ครอบคลุมและการดูแลที่ตอเนื่องจนเด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัย พื้นที่ดำเนินการโดยบุคลากรเครือขายปฐมวัยทั้ง 7 จังหวัด 

เรื่องการกระตุนพัฒนาการรวมถึงการบันทึกขอมูลในระบบ HDC ใหบุคลากรเครือขายมีความเขาใจระบบการทำงานมากข้ึน

และมีการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการลาชาใหเขาสูระบบ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาความผูกพันทางอารมณ สำหรับเด็กปฐมวัย

และผู ปกครอง ในพื ้นที ่นำรอง เพื ่อพัฒนาเด็กไทยคิดเปนคิดดีคิดใหดวยสายใยผูกพัน(CPR : creation, positive and 

respond to society) เด็กวัยเรียน มุงเนนการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงทั้ง 4 กลุมโรค(ปญหาการเรียนรู 

ออทิสติก และปญหาพฤติกรรม-อารมณ) โดยครูท่ีรับผิดชอบงานดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงในโรงเรียนและผูรับผิดชอบงานวัย

เรียนของโรงพยาบาลทุกแหงในเขตสุขภาพท่ี 12 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงแกบุคลากรสาธารณสุข

และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเขาใจและมีแนวทางการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงเรียนรูโปรแกรมการ

เสริมพลังครูในการดูแลเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมสังคมอารมณโดยสามารถใชเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรม 4 กลุมโรค แบบ

ประเมินจุดแข็งจุดออน (SDQ) และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ กลุมวัยรุน ไดมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง

การศึกษาใหมีการใชทักษะดูแลวัยรุนดวยหลักสูตรออนไลนและพัฒนาการใหคำปรึกษาเพื่อคนหาวัยรุนกลุมเสี่ยงและดูแล

ชวยเหลือจนดีข้ึน ทำใหบุคลากรทางการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือวัยรุนในพ้ืนท่ีนำรองมีความรูและทักษะใน

การใชโปรแกรมทักษะชีวิตและการใหคำปรึกษาวัยรุ นกลุ มเสี ่ยง (โปรแกรม HERO) สามารถสงตอไปยังหนวยบริการ

บทสรุปการดำเนนิงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 12 
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สาธารณสุขในพื ้นที ่ ได  กล ุ มวัยทำงาน พัฒนาช ุมชนใหได เร ียนร ู  โปรแกรมสร างส ุขว ัยทำงาน และการสร างสุข 

ในสถานประกอบการ ใหประชาชนวัยทำงานสามารถดูแลจิตใจตนเองและครอบครัวได เขาสู คนวัยทำงานยุค 4.0  

“ปรับตัวได ใจเปนสุข สนุกไมเครียด”  

รวมถึงการปองกันปญหาฆาตัวตายในกลุมวัยทำงานอีกดวย  และกลุมวัยสูงอายุ ไดมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและ 

ภาคีเครือขายใหมีความรู ความเขาใจและสามารถดำเนินกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ และการดูแลผูสูงอายุกลุมเสี่ยงใหไดรับ 

การดูแลทางสังคมจิตใจ ผานชมรมผู ส ูงอายุและการดูแลผู สูงอายุกลุ มเสี ่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิตในผู ส ูงอายุ  

ตลอดจนผูสูงอายุติดเตียงในชุมชน จากการดำเนินงานดังกลาวทำใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนใหดีข้ึน  

รวมท้ังการสนับสนุนองคความรูบูรณาการภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพจิตตามกลุมวัย 

 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการบริการ

วิกฤตสุขภาพจิตสรางทีม MCATT ระดับตำบลผูประสบภาวะวิกฤตไดรับการดูแลเยียวยาจิตใจอยางคลอบคลุม มีการประสาน

การดำเนินงาน ทีม MCATT ในพื้นที่ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ในสวนของงาน

ชายแดนใต การดูแลชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณใต รวมสงเสริมและสนับสนุนใหผูดูแลเด็กที่มีปญหา

ทางดานสุขภาพจิต ไดรับองคความรูและสามารถดำเนินการดูแลชวยเหลือกันเองในพ้ืนท่ีได โดยความรวมมือระหวาง โรงเรียน 

สาธารณสุข และชุมชนรวมทั้งการกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กในโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบจังหวัดชายแดนใต เพื่อเปนขวัญกำลังใจและมีวิธีการจัดการอารมณที่ถูกวิธี งานวัยรุนชายแดนใตไดมีการพัฒนา

โปรแกรมปองกันการใชความรุนแรงของวัยรุ นที ่ไดร ับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต  

โดยดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายที่ทำงานดูแลกลุมวัยรุนในพื้นที่ เชน NGO อสม. และบุคลากรสาธารณสุข โครงการสราง

ชุมชนตนแบบมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดานสุขภาพจิตตามบริบทจังหวัดชายแดนภาคใตในรูปแบบHUGS Model 

ผานผูใหการชวยเหลือในชุมชน โครงการพัฒนาสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA e-learning tool)มีการผลิตสื่อ  

PFA e-learning รวมกับ กองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตและสามารถนำไปใชไดในป 2563 ภายใตโครงการพัฒนาสื่อความรู

การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA e-learning tool) การพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู พิการ โดยศูนยส ุขภาพจิตที ่ 12 รวมกับ  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และ UniversitiSanis Malaysia (USM) มอบอุปกรณทางการแพทยและรถเข็น

พระราชทานในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนการสงเสริมผูพิการมีสภาวะที่ดี  

ท้ังกาย ใจ สังคมและเศรษฐกิจ  สวนในรายท่ีมีความเสี่ยงดำเนินการสงตอใหอาสาสมัครในพ้ืนท่ี ติดตามอาการ และทุกรายอยู

ในภาวะปกติไมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต 

  

บทสรุปการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 12 
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3.สรางความตระหนักและความเขาใจตอปญหาสุขภาพจิต ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 รวมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา

ราชนครินทร ไดวางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลจิตสังคมกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยการสงเสริมความรอบรูและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคการประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถ

เขาถึงเขาใจความรูทางดานสุขภาพจิตและสามารถจัดการสุขภาพจิตตนเอง รวมถึงชวยเหลือดูแลสุขภาพจิตผูอื่นไดอยาง

เหมาะสม เสริมสรางภูมิคุ มกันทางใจในชุมชนองคกรภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) สรางความเขมแข็งทางใจในผูปฏิบัติงานใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอารมณตนเอง ทักษะการผอนคลาย และ

การจัดการความเครียด การคิดเชิงบวก เพ่ือใหสามารถปรับตัวตอสถานการณวิกฤตท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิต 

ในปจจุบันและอนาคตได บุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและหนวยงานที ่เกี ่ยวของมีความเขาใจสามารถ

ขับเคล ื ่อนงานฟ นฟูจ ิตใจหลังว ิกฤตการระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา (COVID-19) ได  สามารถบูรณาการ 

แผนการดำเนินงานรวมกันในระดับพื้นที่ในการดูแลชวยเหลือผลกระทบดานสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

  

บทสรุปการดำเนนิงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 12 




