ก

คำนำ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักใน
การศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุ ขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัยทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
ตลอดจนนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 12“มี
สุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข” ได้รับบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง
การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ2561มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุก
กลุ่มวัย กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ามือมนุษย์และภัยพิบัติจากธรรมชาติ ดังนี้ กลุ่มสตรี
และปฐมวัย เน้นการติดตามดูแลพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒ นาการและ
พัฒนาการล่าช้ า กลุ่ มเด็กวัยเรียน เน้น การเฝ้ าระวังเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ การ
ส่งเสริม IQ/EQ เด็กวัยเรียน และพัฒนาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มวัยรุ่น เน้นการ
ดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการในสถานบริการ สถานศึกษา และชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอาเภอ
(DHS) กลุ่มวัยทางาน เน้นการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางานที่เสี่ยงต่อโรค
เรื้อรัง (NCD) และปัญหาสุรา / ยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนสถานประกอบการในการดูแลสุขภาพจิตวัยทางาน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ เน้นการคั ดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า และพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจสาหรับ
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน คลินิกผู้สูงอายุ/ คลินิก NCD และผู้สูงอายุในชุมชน (ชมรมผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุ
ติด สั งคม ติด บ้ า นติ ด เตี ย ง) กลุ่ มผู้ พิ การ เน้ น การพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต คนพิ ก ารทางจิ ต ใจ ห รือ พฤติก รรม
สติปั ญญา การเรี ย นรู้ และออทิ ส ติก ให้ ไ ด้รั บการฟื้น ฟูด้ านสั ง คมผ่ านเครือ ข่า ยสุ ขภาพจิต กลุ่ ม ผู้ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ามือมนุษย์และภัยพิบัติจากธรรมชาติ เน้นการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้การเยียวยา
จิตใจและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ส่วนเครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System :
DHS) เน้นการบูรณาการงานสุขภาพจิต สู่ระบบสุขภาพระดับอาเภอตามความต้องการ และบริบทของพื้นที่
โดยเชื่อมโยงการดาเนินงานสุขภาพจิตนอกระบบสาธารณสุขกับเครือข่ายสุขภาพอาเภอ เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการค้นหาปั ญหาสุขภาพจิต วางแผนแก้ไขปัญหา และบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิต
เพื่อการส่งเสริมป้องกัน บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้คลอบคลุมทุกกลุ่มวัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

(นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
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คำนำ
สำรบัญ
หมวด 1 กำรนำองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
วัฒนธรรมองค์กรของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
อัตรากาลัง
ผังการบริหารบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลทั่วไป : พื้นที่รับผิดชอบ เขตการปกครอง ประชากร เครือข่ายสุขภาพจิต
งบประมาณ
หมวด 3 กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
KM นวัตกรรมกับการพัฒนา
Mobile Web Application อีกก้าวของการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ดัชนีมวลกาย (BMI) เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
การตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่นตาพนักงานขับรถ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร
โครงการขับเคลื่อนจากกรมสุขภาพจิต
โครงการวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
บทสรุปกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตเขตสุขภำพที่ 12
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หมวด 1
กำรนำองค์กร
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ประเด็นยุทธศำสตร์ ศูนย์สุขภำพจิตที่ 12
วิสัยทัศน์หน่วยงำน
 ศูนย์สุขภาพจิตที่12 เป็นองค์กรหลัก ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจหน่วยงำน
 ศึกษา/วิ เคราะห์ / วิ จั ย และพัฒ นาองค์ค วามรู้ด้ านการส่ งเสริม สุ ขภาพจิตและป้ องกันปั ญหา
สุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิต
 เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ค่ำนิยมหน่วยงำน : MOPH & MENTAL












MOPH : ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข
M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทางาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้
กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่าเสมอ
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ รับฟัง
ความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาในยามคับขัน
MENTAL : ค่ำนิยมกรมสุขภำพจิต
M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
N : Network สัมพันธ์เครือข่าย
T : Teamwork ทางานเป็นทีม
A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยการมีภาคีเครือข่ายเป็น
หุ้นส่วน
2. สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยองค์ความรู้และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

3

วัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์สุขภำพจิตที่ 12
วัฒนธรรมองค์กร ตำมค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข
1. ยึดถือระบบคุณธรรม (เคารพ / ให้เกียรติผู้อื่น / มีมารยาททางสังคม เช่น รู้จักกาลเทศะแสดงออก
ที่สุภาพกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า)
2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
3. มีมารยาทในการรักษาเวลาการนัดหมายกับผู้อื่นในการทางาน การประชุม ตรงต่อเวลาและรักษา
เวลาให้ดี
4. มารยาทในการแต่งกาย
- มีความสะอาด
- มีความสุภาพเรียบร้อย
- มีความถูกต้องถูกกาลเทศะ
5. มารยาทในการหยิบกระดาษทิชชูยื่นให้ผู้อื่น
6. มารยาทในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ควรตักอาหารให้
พอกับการรับประทาน
7. มีการรักษาความสะอาดในการใช้รถยนต์ราชการ

8. ส่งเสริมในเรือ่ งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร
9. ความรับผิดชอบและสานึกในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
10. มีการสื่อสารที่ดีในองค์กร (มีศิลปะในการเลือกใช้คาพูด ให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์)
11. เปิดใจรับคาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น (ยอมรับในข้อผิดพลาดของ ตนเอง)
12. การอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง มีปัญหาอะไรให้พูดคุยกัน

วัฒนธรรมองค์กร ตำมค่ำนิยมกรมสุขภำพจิต
1. สร้างนิสัยในคาว่า สวัสดี / อัสลามุอาลัยกม / ขอบคุณ และ ขอโทษ
2. การสร้างความรวดเร็วในการทางาน ยึดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ
3. มีน้าใจไมตรีต่อกัน และมีน้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น

4. ทางานเป็นทีม ประสานความร่วมมือทัง้ ในและนอกองค์กร
5. ทางานด้วยความถูกต้อง มีความซือ่ สัตย์ในหน้าที่
6. ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง อย่างสม่าเสมอ
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อัตรำกำลัง
ตามกรอบ
ปฏิบัติงานจริง

ข้ำรำชกำร
17

พนักงำนรำชกำร
27

รวม
44

7

27

34
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ผังกำรบริหำรบุคลำกร ศูนย์สุขภำพจิตที่ 12
อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
น.ต.นพ.บุญเรื อง ไตรเรื องวรวัฒน์
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
ที่ปรึ กษา
นายบุญฤกษ์ จิงา

ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุ ขภาพจิต
น.ส.ลลิภทั ร บัวทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.เจ๊ะเย๊าะ มะนิ / น.ส.อินทิรา พ่วงสมุทร์

งานธุรการ/สารบรรณ
1.น.ส.เจ๊ะเย๊าะ มะนิ
2.น.ส.ชัญณิชชา พรหมบุตร

งานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
เทคโนโลยีสุขภาพจิต
1.น.ส.สุวัฒนา

งานการเงินและบัญชี
1.น.ส.เปาซี ยะ๊ มะนอ
2.น.ส.สาทินี สุ วทิ ย์พนั ธุ์วงค์
งานการเจ้าหน้าที่
1.น.ส.อินทิรา พ่วงสมุทร์
2.นายนัสรู ดิง แซะบากา

ลิ้มหยุ่นทรง
2.น.ส.ลลิภัทร บัวทอง
3.น.ส.ต่วนสามีล๊ะ ยี่งอ
4.นายซัมรี เจะแต
5.น.ส.วาสนา จิ
6.น.ส.นภาลัย ดือราแม
7.น.ส.ซูใบด๊ะห์ หะยีเป๊าะ
8.น.ส.นูรอัยซะห์เจะหะมะ
9.น.ส.อารีนา เดมิง
10.นายกนกศักดิ์ ศักดิ์คาแหง

งานพัฒนาเครื อข่าย
1.น.ส.ลลิภท
ั ร

บัวทอง
2.นายซัมรี เจะแต
3.น.ส.สุ วฒั นา ลิ้มหยุน่ ทรง
4.น.ส.ต่วนสามีล๊ะ ยีง่ อ
5.น.ส.สุ ชาดา มีผล
6.น.ส.วาสนา จิ
7.น.ส.นูรมานีรี สุ ติรันดร์
8.นายมะกอเซ็ง ยายอ
9.น.ส.ซี ตีรอกียะห์ มามะ

งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
สุ ขภาพจิต
1.นายกนกศักดิ์

ศักดิ์คาแหง
2.นายวิทยา หาดดี
3.นายมะกอเซ็ง ยายอ
4.นายอัสอาดี ลีฆะ

งานแผนงาน
1.น.ส.ลลิภทั ร บัวทอง
2.น.ส.สุ วฒั นา ลิ้มยุน่ ทรง
3.น.ส.วันทนา ทวีเส้ง
4.น.ส.ภัทรวดี ทองสี คลี่
5.นายวิทยา หาดดี

งานนิเทศ ติดตาม/ประมวลผล
1.น.ส.ลลิภท
ั ร

บัวทอง
2.สุ ชาดา มีผล
3.นายซัมรี เจ๊ะแต
4.น.ส.ต่วนสามีล๊ะ ยีง่ อ
5.น.ส.จุฑามาส วงค์สุวรรณ

งานพัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์
1.น.ส.ภัทรวดี ทองสี คลี่
2.น.ส.กิตติมา ธารงธวัชชัย
งานยานพาหนะ/โครงสร้างพื้นฐาน
1.นางพรรณอร ฟองสุ วรรณ
2.นายอับดุลการิ ม วานิ
3.นายนิอาดัม นิแมะ
4.นายพงศกร สมใจ
5.นายอภิรักษ์ วิภูศกั ดิ์
6.น.ส.อารี ณี อูเซ็ง
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หมวด 2
กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์

7

แผนยุทธศำสตร์กรมสุขภำพจิต

8

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เขตสุขภำพที่ 12

9

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้

10

ข้อมูลทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมุ่งเน้นการดาเนินงานแบบบูรณาการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัยทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาสู่
“การเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ” มีความเป็นเลิศในงานวิชาการ
บริการ และการบริหารด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ “ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข”
ในปีงบประมาณปี 2561 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้ดาเนินการตามนโยบายกรมสุขภาพจิต โดยมีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งได้
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิผล 9 ตัวชี้วัด
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 1 ตัวชี้วัด มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ3 ตัวชี้วัด และมิติ ด้าน
พัฒนาองค์กร 4 ตัวชี้วัด มีผลคะแนนถ่วงน้าหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาพรวม 5.0000 คะแนน
นอกจากนี้มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต6 ตัวชี้วัด ผลคะแนนที่ได้ 5
คะแนน ทุกตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีการดาเนินงานที่แตกต่างจากศูนย์สุขภาพจิตอื่นๆ กล่าวคือ การดูแล
สุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้
การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มกรณียุ่งยาก
ซับซ้อน

พื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภำพที่ 12

11

จำนวนเขตกำรปกครองและหน่วยบริกำรสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 12
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้ำน

สงขลำ
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตำนี
ยะลำ
นรำธิวำส
รวม

16
7
10
11
12
8
13
77

127
36
87
65
115
58
77
565

1,023
279
722
670
642
380
589
4,305

เขตกำรปกครอง
หลังคำ
เทศบำล
เรือน
นคร
527,506
2
101,146
226,486
1
190,016
185,151
161,431
1
209,159
1,600,895
4

เทศบำล
เมือง
11
1
1
1
1
2
17

เทศบำล
ตำบล
34
6
20
47
17
12
16
152

อบต. อบจ.
93
34
84
25
97
47
72
452

1
1
1
1
1
1
1
1

หน่วยบริกำรสำธำรณสุข
รพศ./ รพช. รพ.สต./
รพท.
PCU
1/1
15
175
-/1
6
54
1/9
125
-/1
10
124
-/1
11
128
1/1
6
80
-/2
11
111
3/7
68
797

จำนวนประชำกรและศำสนำ เขตสุขภำพที่ 12
จำนวนประชำกร
ชำย
หญิง
694,803
729,427
158,832
160,868
314,856
328,216
255,997
286,860
351,250
358,546
262,057
265,238
393,837
402,402
2,431,632 2,531,557

จังหวัด
สงขลำ
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตำนี
ยะลำ
นรำธิวำส
รวม

ศำสนำ (ร้อยละ)
อิสลำม
พุทธ
31.98
64.71
74.10
25.81
18.50
80.00
11.98
88.01
87.40
12.55
75.42
24.25
83.01
16.43

รวม
อื่นๆ
1,424,230
3.31
319,700
0.09
643,072
1.50
524,857
0.05
709,796
0.05
527,295
0.33
796,239
0.56
4,945,189
อ้างอิง ระบบสถิติทางการทะเบียน ณ ธันวาคม 2560

จำนวนเครือข่ำยสุขภำพจิต เขตสุขภำพที่ 12
จังหวัด
สงขลำ
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตำนี
ยะลำ
นรำธิวำส
รวม

จิตแพทย์
7
2
3
2
3
3
20

จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น
3
2
1
6

พยำบำล
PG
18
8
6
6
12
7
24
81

พยำบำล พยำบำล นักจิตวิทยำ นักวิชำกำร
PG เด็ก
ป.โท
สำธำรณสุข
13
23
18
1
4
7
5
1
11
6
2
3
17
1
1
14
6
21
4
4
10
8
2
11
5
18
14
50
79
77
24
อ้างอิง จากการสารวจข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
12

งบประมำณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2559– 2561
งบประมำณ/ปี

2559

2560

2561

5,004,536.00
2,893,750.00
1,716,000.00

5,458,436.70
2,640,000.00
2,855,600.00

4,739,014.40
1,967,000.00
-

9,614,286.00

593,960.00
1,127,000.00
12,674,996.70

272,600.00
5,779,000.00
600,000.00
13,071,614.40

1,988,300.00
1,988,300.00
11,602,586.00

300,000.00
300,000.00
12,974,996.70

232,200.00
232,200.00
13,303,814.40

งบประมำณ
งบดาเนินงานปกติ
งบพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต
งบขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงาน
สุขภาพจิต (รวม PM)
งบ PM
งบขับเคลื่อน
งบผรส.
งบอุดหนุน
รวม
งบนอก
งบUNICEF
งบ สปสช.
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมำณศูนย์สุขภำพจิตที่ 12 ปีงบประมำณ 2561
งบอุดหนุน, 600,000.00

งบ UNICEF, 232,200.00

งบดาเนินงานปกติ,
4,739,014.40
งบขับเคลื่อน,
5,779,000.00

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น
13,303,814.40 บาท

งบพัฒนางานวิกฤต
สุขภาพจิต, 1,967,000.00
งบ PM, 272,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.61
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งบประมำณรำยจ่ำย(งบดำเนินงำน) ประจำปี 2559 – 2561
ค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ
เดินทางไปราชการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
แพทย์ไม่ปฏิบัติเวชฯ ส่วนตัว
พตส.
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซม
งานบ้านงานครัว
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
น้ามันเชื้อเพลิง
รวม

2559
1,425,237.29
62,160.00
120,000.00
144,000.00
53,281.31
12,360.00
95,885.31
122,401.53
30,244.00
85,931.10
65,355.00
66,697.20
7,946.60
129,930.85
2,421,430.19

2560
1,261,651.00
86,660.00
120,000.00
144,000.00
35,026.00
32,554.00
84,018.00
13,004.90
6,022.00
76,609.57
71,090.00
76,215.39
973.70
140,872.61
2,148,697.17

2561
1,279,914.89
88,001.00
120,000.00
144,000.00
57,709.00
23,465.00
108,698.00
39,344.00
15,618.00
63,967.92
40,701.00
47,353.96
125,735.73
2,154,508.50
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หมวด 3
กำรให้ควำมสำคัญของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

15

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์สุขภำพจิตที่ 12

7 จังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง (เขตสุขภำพที่ 12)

บุคลำกรสำธำรณสุข

นอกระบบสำธำรณสุข

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

เครือข่ำยภำคประชำสังคม

องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อสม.

สพฐ. (เขตการศึกษา/โรงเรียน)

แกนนาชุมชน/เยาวชน

UNICEF

มหาวิทยาลัย

ผู้นาศาสนา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สถานีวิทยุทอ้ งถิ่น

แพทย์ไร้
พรหมแดน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชาชนทั่วไป

ICRC

NGO

องค์กรระหว่ำงประเทศ

ทหาร
ศอบต.
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คำอธิบำย
1. บุคลำกรสำธำรณสุข หมายถึง หน่วยงานในระบบสาธารณสุขที่ทางานสุขภาพจิตเครือข่ายกับศูนย์
สุขภาพจิตที่ 12 ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สานักงานสาธารณสุข 7 จังหวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
2. นอกระบบสำธำรณสุข หมายถึง หน่ว ยงานสนับสนุนงานสุ ข ภาพจิต ส่ งเสริมให้ ประชาชนมี
สุขภาพจิ ตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ศูนย์บริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทหาร หน่วยงานด้านการศึกษาที่เป็นที่
ปรึกษาเรื่องวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เป็นผู้รับการช่วยเหลือ ได้แก่ โรงเรียนในระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การศึกษาพิเศษ
3. เครือข่ำยภำคประชำสังคม หมายถึง ผู้ร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในพื้นที่หรือชุมชน ได้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) แกนนาชุมชน/เยาวชน คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาหมู่บ้าน/
เยาวชน ผู้นาศาสนา คือ โต๊ะอีหม่าม ครูทางศาสนาอิสลาม สถานีวิทยุท้องถิ่น คือ สถานีวิ ทยุมีเดียสลาตัน
สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต
4. องค์กรอื่นๆ หมายถึง องค์กรที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเฉพาะในพื้นที่ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม
เห็นต่างจากรัฐที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิต ได้แก่ NGO ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กร HAP องค์กร
PERWANI เป็นต้น และองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนและทางานร่วมกันในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรยูนิเซฟ
ประเทศไทย (UNICEF Thailand) องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (Doctors Without Borders) และ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The Thai Red Cross Society International Committee of the
Red Cross : ICRC)
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นักศึกษำฝึกงำน ณ ศูนย์สุขภำพจิตที่ 12
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำชุมชน คณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นิสิตระดับปริญญำโท ชั้นปีที่ 1
ดำเนินกำรปฏิบัติงำนจิตวิทยำชุมชน ระหว่ำงวันที่ 25 มิถุนำยน - 6 กรกฎำคม 2561

หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมสงเครำะห์
ภำควิชำสังคมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เข้ำรับกำรฝึกวิชำชีพ ระหว่ำงวันที่ 24 พฤษภำคม - 7 สิงหำคม 2561 จำนวน 3 คน
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หมวด 4
กำรวัด กำรวิเครำะห์
และกำรจัดกำรควำมรู้
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KM นวัตกรรมกับกำรพัฒนำ
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
สุขภำพจิตภำยใต้ระบบสุขภำพอำเภอ
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1 เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้
เทคโนโลยี และความสาเร็จการดาเนินสุขภาพจิต
และจิตเวช
2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการดาเนินสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบ
งานกลุ่ ม วั ย จากส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ผู้ รั บผิ ดชอบงานสุ ขภาพจิ ตหรือ ผู้ แ ทนจากอ าเภอ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข สาขาสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน
วิทยากรและคณะทางานจานวน 137 คน

ภำพกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ( Best Practice) ทาให้เกิดการต่อยอดความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานสุขภาพจิตดังนี้
1) การประกวดผลการดาเนินงานการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
จานวน 23 เรื่อง
2) การประกวดภาพถ่าย
จานวน 35 เรื่อง
3) การประกวดเรื่องเล่า
จานวน 13 เรื่อง
4) การประกวดการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่นระดับจังหวัด
จานวน 8 รางวัล

ควำมสำเร็จ
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Mobile Web Application อีกก้ำวของกำรพัฒนำในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
แบบประเมินควำมสุขคนไทย

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

1.ประเมินตามโครงการ เช่น โครงการ อสม.เชี่ยวชาญฯ ,โครงการพัฒ นา
ศักยภาพ รพ.สต.
2.การขับเคลื่อนการดาเนินงาน เช่น การดาเนินงานสุขภาพจิตระดับอาเภอ
(DHS),การดาเนินงานกลุ่มวัยทางานตามโปรแกรมสร้างสุข
3.ประชาชนทั่วไป เช่น การประชาสัมพันธ์การทาแบบประเมินผ่าน facebook
จดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้โปรแกรม

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 1,137 คน พบว่า ประชาชนมีระดับความสุขสูงกว่าคนทั่วไป ร้อย
ละ 36.76 มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 49.78 และมีความสุขต่ากว่าคนทั่วไป ร้อยละ 13.45
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แบบประเมินคุณภำพชีวิต

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

1.ประเมินตามโครงการ เช่น โครงการ อสม.เชี่ยวชาญฯ ,โครงการพัฒ นา
ศักยภาพ รพ.สต.
2.การขับเคลื่อนการดาเนินงาน เช่น การดาเนินงานสุขภาพจิตระดับอาเภอ
(DHS),การดาเนินงานกลุ่มวัยทางานตามโปรแกรมสร้างสุข
3.ประชาชนทั่วไป เช่น การประชาสัมพันธ์การทาแบบประเมินผ่าน facebook
จดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้โปรแกรม

ผู้ตอบแบบประเมินจานวน 1,110 คน พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 36.76 มี
คุณภาพชีวิตกลางๆ ร้อยละ 49.78 และมีคุณภาพชีวิตไม่ดี ร้อยละ 13.45 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 22 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561)
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แบบประเมินสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

ชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 12

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้โปรแกรม

จากชมรมผู้สูงอายุ จานวน 539 ชมรม ผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 14,583 คนพบว่า ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 16.7 สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 74.22 และสุขภาพจิตต่ากว่าคน
ทั่วไป ร้อยละ 9.07 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561)

23

หมวด 5
กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
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ดัชนีมวลกำย (BMI) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สุขภำพจิตที่ 12

50.0

36.7

33.3

26.7
3.3
0.0
จำนวน (คน)

1

11

8

10

ค่ำ BMI

น้ อยกว่า 18

18-22.9

23-24.9

25 ขึ้นไป

เกณฑ์ BMI

ผอม

น้ ำหนักเกิน/ท้วม

อ้วน

เจ้ำหน้ำที่ (รำย)

ปกติ

เจ้ำหน้ำที่ (สำรวจ)

ผอม

ปกติ

ท้วม

อ้วน

ก่อนหน้ำ

34

33 (ตั้งครรภ์ 1)

0

12

10

11

ล่ำสุด

32

30 (ตั้งครรภ์ 2)

1

11

8

10

+

-

-

-

เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงแต่ละระดับ
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กำรตรวจสุขภำพสำยตำและตัดแว่นตำพนักงำนขับรถ
ชื่อ – สกุล

ประกันสังคม

สำยตำ

กำรมองเห็น

กำรตรวจ

ผลกำรตรวจ

นายนิอาดัม นิแมะ

รพ.ปัตตานี
(ตรวจฟรี)

สายตายาว

ใส่แว่นเมื่ออ่านหนังสือ
- ขับรถมองได้ปกติ

ตรวจเมื่อ
ต.ค. 60

สายตายาว
ตัดแว่นแล้ว

นายอับดุลการีมวานิ

รพ.ปัตตานี
(ตรวจฟรี)

สายตายาว

ไม่มีแว่น
- ขับรถมองได้ปกติ

ยังไม่ตรวจ

สายตายาว
125 ตัดแว่น
แล้ว

นายอภิรักษ์วิภูศักดิ์

รพ.ตรัง
(ตรวจฟรี)

สายตายาว

ไม่มีแว่น
- ขับรถมองได้ปกติ

ยังไม่ตรวจ

สายตายาว
180,175
ยังไม่ได้ตัดแว่น

นายพงศกร สมใจ

รพ.สงขลา
(ตรวจฟรี)

สายตายาว

ไม่มีแว่น
- ขับรถมองได้ปกติ

ตรวจนาน
แล้ว

สายตายาว
ยังไม่ได้ตัดแว่น
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กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรศูนย์สุขภำพจิตที่ 12

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านขวัญกาลังใจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสร้างความรักความผูกพันแก่บุคลากร พัฒนาการทางานเป็นทีมเพื่อ
ประสิทธิภาพการทางานในองค์กร
3. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

ภำพกิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร
- สร้างการทางานเป็นทีม ปรับทัศนคติในการทางานร่วมกันในองค์กร
- สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้าง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

ควำมสำเร็จ
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำภำยนอก
ชนิดอัตโนมัติ (AED) และกำรสังเกตและกำรเอำตัวรอดเมื่อเจอวัตถุต้องสงสัย โดยทีม EOD
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีความรู้
ในการปฐมพยาบาลขั้น พื้น ฐาน เพื่อช่ว ยชีวิตและลด
ความรุ น แรงของอาการบาดเจ็ บ ของผู้ ป ระสบภั ย
อัน ตราย และปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ บุ คลากรตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง
และอั น ตรายจากเหตุ ก ารณความไม่ ส งบในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
ภำพกิจกรรม

กำรดำเนินกิจกรรม

การอบรมมี ก ารบรรยายและแบ่ ง กลุ่ ม ฝึ ก
ปฏิบัติ “การช่ว ยฟื้นคืนชีพ (CPR) และใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ (AED)”โดย
แพทย์หญิงนาวาฬ แลนิ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลปั ต ตานี และที ม วิ ท ยากรสมทบ และ
อบรม “การสังเกตและการเอาตัวรอดเมื่อเจอวัตถุต้อง
สงสัย” โดย ทีมวิทยากรเจ้าหน้าที่หน่วยทาลายวัตถุ
ระเบิด (EOD) จาก กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธี

ควำมสำเร็จ
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หมวด 6
กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร
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โครงกำร เสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ
เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้วย TEDA4I ไม่ครอบคลุม

ปัญหำ

เป้ำหมำย

เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นด้วย TEDA4I จนสมวัย ร้อยละ 30
เด็กกลุม่ เสีย่ งที่ได้รบั การคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 70
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วย TEDA4I ร้อยละ 60

KSF

พ่อแม่ผู้ปกครอง
มีความรู/้ ให้ความสาคัญ

Partnerships
มีส่วนร่วม

ฐานข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง

คลีนิคกระตุ้นพัฒนาการ

บุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญด้านเด็ก
PG เด็ก

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ไม่มเี วลาพามา
ไม่มเี งินพามา
อยู่กับตายาย

การเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังน้อย

ไม่เข้าใจ Definition
ไม่มเี วลาลงข้อมูล

การเปิดบริการวัน/เวลาบาง
แห่งยังขาดอุปกรณ์
/สถานที่

ไม่ครอบคลุม
(ร้อยละ 15)

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

อบรมให้ความรู้
เยี่ยมบ้าน

ส่งต่อข้อมูล /
จัดเวทีคืนข้อมูล

พัฒนาศักยภาพ จนท.
ติดตามประเมินผล

ปรับปรุงแบบบริการ
เชิงรุกในชุมชน

เพิ่ม PG เด็ก

ผลผลิต
(OP)

พ่อแม่
มีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

อสม.คัดกรองและ
ติดตามเด็กในชุมชน

ลงข้อมูลได้ครบถ้วน
ถูกต้อง

เปิดคลินิกใน รพ.สต.
เพิ่มบริการมากขึ้น

PG เด็ก 33 อาเภอ ขาด
อีก 44 อาเภอ

ผลลัพธ์
(OC)

เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นด้วย TEDA4I จนสมวัย ร้อยละ 52.43
เด็กกลุม่ เสีย่ งที่ได้รบั การคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 98.26
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วย TEDA4I ร้อยละ 15.00 (ยังไม่ผา่ น)
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โครงกำร เสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ
วัตถุประสงค์
เน้น

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีคุณภาพ

“ติดตำมกระตุ้นพัฒนำกำร ดูแลเด็กอย่ำงต่อเนื่องทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหำพัฒนำกำร และ
เด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ”

ผลลัพธ์
- เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกจังหวัด
- พัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้เรื่องการประเมิน และกระตุ้นพัฒนาการด้วย DAIM DSPM TEDA 4i และ
การฝึกพูดเบื้องต้นสาหรับโรงพยาบาล ครบ 78 อาเภอ ในเขต 12
- มีการติดตามความก้าวหน้าการบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I และการบันทึกระบบฐานข้อมูล
HDC ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลมาก
- มีระบบการรายงาน Case ที่ต้องส่งพบกุมารแพทย์ ทาง Line กลุ่ม เพื่อให้คาแนะนา และการรักษาเบื้องต้น
ก่อนส่งต่อ
ปัญหำอุปสรรค

ภำพกิจกรรม

ระบบฐานข้อมูล
-ขาดความเข้าใจในการคีย์รหัส
-ขาดการคีย์ข้อมูลตาม Time Line ที่กาหนด ทา
ให้ผ ลงาน ไม่ขึ้นในระบบ HDC และการส่ งต่อ
ข้อมูลระหว่าง รพสต. สสอ. รพช.ยังไม่ครอบคลุม
ระบบการคัดกรอง
-การคัดกรองระดับDSPM ที่ไม่ได้คุณภาพ
-ผู้ ป กครองไม่ เ ห็ น คว ามส าคั ญ การกระตุ้ น
พัฒนาการและความสาคัญการใช้คู่มือ DSPM
ก้ำวต่อไปของกำรดำเนินกำร
1.
2.
3.
4.

ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมที่เหมาะสมในเขตสุขภาพที่ 12
เยี่ยมติดตาม การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA 4i และ บันทึกข้อมูล TEDA 4i
ติดตามพัฒนาการเด็กของกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พัฒนาระบบการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จัดให้มี เจ้าหน้าที่ติดตามเด็กที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าและ พัฒนาการล่าช้าเป็นราย Case (Child Delay Manager )
5. การเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน และ ภาคีเครือข่ายเห็นความสาคัญในการเฝ้าระวัง
พัฒนาการ และการเลี้ยงดูเด็ก
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โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเด็กไทยวัยเรียน
เด็กวัยเรียนที่มีปัญหำพฤติกรรม อำรมณ์และกำรเรียนรู้ได้รับกำรดูแล

ปัญหำ

เป้ำหมำย

เด็กวัยเรียนกลุม่ เสี่ยงได้รับการดูแลจนดีขึ้นร้อยละ 80
เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญ
ั ญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ 70

KSF

ระดับบริหารของเขตพื้นที่
การศึกษาให้ความสาคัญ

ครู/ผู้ปกครองให้ความสาคัญ

ชุมชนมีส่วนในการเฝ้าระวัง

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

นโยบายวัยเรียน
กรมสุขภาพจิต

ครูขาดความรู้
ทัศนคติของผู้ปกครอง

ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วม

พัฒนาอสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)
ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ์
(OC)

อบรมพัฒนาศักยภาพครู
ปรับพฤติกรรม/พัฒนาการเรียนรู้
ครูมีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

พ่อแม่มีความรู้ ตระหนักมากขึ้น

อสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมีความรู้/ทักษะ
ในการเฝ้าระวัง

ชุมชนมีส่วนร่วมผ่าน
พชอ.ในบางพื้นที่

เด็กวัยเรียนกลุม่ เสี่ยงได้รับการดูแลจนดีขึ้นร้อยละ 82.4
เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญ
ั ญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ 84.21
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โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเด็กไทยวัยเรียน
วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาคู่เครือข่ายให้สามารถจัดการดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มวัยเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนที่เสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

เน้น
กำรเฝ้ำระวังเด็กที่มีปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรมและอำรมณ์ กำรส่งเสริม IQ,EQ เด็กวัยเรียนและ
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
แผนกิจกรรมโครงกำร

ภำพกิจกรรม

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายเขตการศึกษาและสานักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพแนว
ทางการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
3เยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ
กำรดำเนินงำน
กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ผลลัพธ์

Setting
โรงเรียน (สพป)
ข้อมูลจาก
โปรแกรม SET

Service delivery
ได้รับการคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง
เด็กพิการ 9 ประเภทแล้วพบว่ามี
ความบกพร่องตามแบบคัดกรอง 4
ประเภท ได้แก่
1.บกพร่องทางสติปัญญา
2.บกพร่องทางการเรียนรู้
3.มีปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์
4.ออทิสติก หรือ SDQ หรือ EQ และ
ความฉลาดทางอารมณ์โดยครู
2. ให้คาแนะนา ปรึกษาตามปัญหา
ตามแนวทางที่กาหนดโดยครู
3. ส่งต่อ

ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
เด็กวัยเรียนกลุม่ เสี่ยง ที่ได้รบั การ
ดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/หรือ
ส่งต่อ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มี
ปัญหาพฤติกรรมลดลง จากการ
ประเมินซ้าในเด็กวัยเรียน รายเดิม

- สื่อสารแนวทางการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็ก และอบรมให้ความรู้โปรแกรม Hero เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครู/ผู้
ที่เกี่ ยวข้อ ง เติม เต็ มความรู้เ รื่อ งโรคในเด็ก การดูแลช่ว ยเหลื อเด็ กที่ มีค วามเสี่ ยงเบื้ องต้น และการส่งต่ อเข้า สู่ร ะบบ
สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 12 จานวน 957 คน (จาก 1,384 รร.)
- เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 1,749 คน ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
จานวน 1,473 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21

โอกำสในกำรพัฒนำ
ควรดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนบูรณาการกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่
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สุขศำลำพระรำชทำน

ปัญหำ

เป้ำหมำย

พ่อแม่ผู้ปกครองขำดควำมรู้/ควำมตระหนัก เรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก

ผู้ปกครองได้รับการส่งเสริมทักษะการกระตุ้นพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 38 คน ร้อยละ 80

KSF

พ่อแม่ผู้ปกครอง
มีความรู/้ ให้ความสาคัญ

บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้/สามารถนาไปใช้ได้

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ผู้ปกครองขาดความรู้การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก

บุคลากรขาดความรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

ประชุมคณะทางานในพื้นที่

ผลผลิต
(OP)

พ่อแม่
มีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์
(OC)

อบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการกระตุ้น
พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก

บุคลากรมีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น

-เด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมายได้รบั การส่งเสริม /กระตุ้นพัฒนาการ
-บุคลากรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
-พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกให้กับบุตรหลานได้
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สุขศำลำพระรำชทำน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรดำเนินกิจกรรม

1.เพื่อ ทราบข้ อมูล การด าเนิ น งานการดูแ ล
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ก ปฐมวั ย วั ย เรี ย นใน
พื้นที่
2. เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและความต้องการ
ของชุม ชนและวางแผนการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
3. เพื่อเสริมพลังการดาเนินงานของบุคลากร
ในพื้นที่ให้มีความรู้ ทักษะการคัดกรอง การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการดูแล
ช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่เสี่ยง/มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต
4.เพื่อส่งเสริมทักษะการกระตุ้น พัฒ นาการ
การดูแลเลี้ยงดูเด็ก และสร้างวินัยเชิงบวกใน
พ่อ แม่ ผู้ปกครองชายแดนภาคใต้

- เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ใ น พื้ น ที่
ดาเนินการ
- พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองของเด็ ก
ปฐมวัยในพื้นที่ดาเนินการ
- บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน/
ผู้ ดู แ ล พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ
สุขภาพจิตเด็กในพื้นที่

1 .ประชุมคณะทางานในพื้นที่
2.จัดอบรมให้ ความรู้บุคลากรเรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3 .อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การกระตุ้นพัฒนาการและสร้างวินัยเชิง
บวก
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ภำพกิจกรรม

1. ผู้ปกครองมีความรู้ ทักษะ เข้าใจและเห็นความสาคัญของการส่งเสริมพัฒนาการและ
การสร้างวินัยเชิงบวก ได้นากิจกรรมที่ได้เรียนรู้กลับไปทาที่บ้านเห็นความเปลี่ยนแปลง
เล่นกับลูกมากขึ้น
2. บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สุขศาลา และครูศูนย์เด็กเล็กมีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะการการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวก
ปัญหำอุปสรรค
1. ก่อนจัดกิจกรรมต้องการให้ทีมงานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทุกครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความมั่นใจในการทากิจกรรมกับเด็ก
3. สถานที่จัดกิจกรรมแคบแออัด

ผลกำรดำเนินงำน
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพวัยรุ่นและเยำวชนไทย
ปัญหำ

เป้ำหมำย

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจนดีขึ้นร้อยละ 80

KSF

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จนดีขึ้น

พัฒนา
คู่มือเพศวิถีในอิสลาม

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคู่เครือข่าย
(OHOS) ครอบคลุมในทุกอาเภอ

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ครูขาดความรู้เรื่องขงทักษะการดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่น

ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในศาสนาอิสลามที่มี
เรื่องของหลักศาสนา
เข้ามาเกี่ยวข้อง

OHOS ยังไม่ครอบคลุมในทุกอาเภอ

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

อบรมพัฒนาศักยภาพครู
ทักษะการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น/case
conference

พัฒนาคู่มือเพศวิถีในอิสาม

ประชุม Teen Manager แก่สาธารณสุขและชี้แจง
(OHOS) ดาเนินการร่วมกับ รร.ในทุกอาเภอ /นาเสนอ
พื้นที่ต้นแบบ

ผลผลิต
(OP)

ครูมีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

ร่างคู่มือเพศวิถีในอิสลาม ที่จะนาไปทดลอง
ใช้ในโรงเรียนกลุม่ เป้าหมาย

โรงเรียนคู่เครือข่ายครอบคลุมทุกอาเภอ(OHOS)

ผลลัพธ์
(OC)

เด็กวัยเรียนกลุม่ เสี่ยงได้รับการดูแลจนดีขึ้นร้อยละ 81.6 /ร่างคูม่ ือเพศวิถีในอิสลาม
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพวัยรุ่นและเยำวชนไทย
โครงกำรดำเนินงำนเครือข่ำยทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น
(Teen Manager) แบบบูรณำกำร
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

- เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ตามบริบทของพื้นที่/เพื่อให้เครือข่าย/ทีมนักจัดการ
สุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) ขับเคลื่อนและดูแล
สุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่แบบบูรณาในระดับอาเภอและ
ระดับ ต าบลได้ อย่ า งมี ประสิท ธิภ าพและต่ อเนื่ อง/มี
ระบบเฝ้ าระวัง ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือและเยียวยา
วัยรุ่นที่มีความเสี่ยง

-ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและ
ด้านศาสนา
-สาธารณสุข
-บุคลากรทางการศึกษา
-นักเรียนวัยรุ่น
-เครือข่ายงานวัยรุ่น

กำรดำเนินกิจกรรม
- พั ฒ นาหลั ก สู ต ร “เพศวิ ถี ใ นอิ ส ลาม” โดย
ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager)
แบบบูรณาการดาเนินงานช่วยเหลือวัยรุ่นและ
– พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้แก่นักเรียนวัยรุ่น
- case conferenceวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง

ภำพกิจกรรม

• เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจนดีขึ้นร้อยละ 81.6
• ร่างคู่มือเพศวิถีในอิสลามเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในศาสนาอิสลามที่มีเรื่องของหลักศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้อง
• ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) ครอบคลุมทุกอาเภอ
• โรงเรียนคู่เครือข่ายครอบคลุมทุกอาเภอ(OHOS)และมีแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงในเขต
สุขภาพที่ 12 ทั้ง 7 จังหวัด

ควำมสำเร็จ
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โครงกำรพัฒนำระบบส่งเสริมและป้องกันสุขภำพจิตวัยทำงำน
ควำมสุขของประชำชนกลุ่มวัยทำงำน

ปัญหำ

เป้ำหมำย

ร้อยละ 26 ของประชาชนในอาเภอเป้าหมายเขตสุขภาพที่ 12 มีการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
โดยการใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานในชุมชนและสถานประกอบการ

KSF

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีแนวทาง
การดาเนินงานในกลุม่ วัยทางาน

ชุมชนและสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการคลายเครียด
เพิ่มขึ้น

การประเมินภาวะสุขภาพจิตออนไลน์
เช่น ความเครียด ซึมเศร้า ความสุข คุณภาพ
ชีวิต

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

การจัดกิจกรรมในกลุ่มวัยทางาน
ไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน

ประชาชนในชุมชนและสถานประกอบการ
ไม่เข้าใจเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพจิต
และการจัดการความเครียดที่เหมาะสม

ช่องทางการประเมินสุขภาพจิต
ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)
ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ์
(OC)

อบรมให้ความรู้ผ่านกิจกรรม
โปรแกรมสร้างสุขวัยทางานของกรมสุขภาพจิต
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผ่านกิจกรรมโปรแกรม
สร้างสุขวัยทางานของกรมสุขภาพจิตโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข/
หรือจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่ผ่านการอบรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวิธีการจัดการ
ความเครียดด้วยตนเอง

ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่
มีการประเมินภาวะสุขภาพจิต
ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น

1.ชี้แจงการใช้โปรแกรมสร้างสุข เขต 12 จานวน 75 อาเภอ ร้อยละ 100
2.ร้อยละ 26 ของอาเภอเป้าหมาย เขต 12 เท่ากับ 19 อาเภอ (20 แห่ง ได้แก่ ชุมชน 17 แห่ง และ สถานประกอบการ 3 แห่ง)
3.ร้อยละ 100 ของอาเภอเป้าหมาย (19 อาเภอ) ใช้โปรแกรมสร้างสุขในชุมชนและสถานประกอบการ
4.ร้อยละ 100 ของประชาชนวัยทางานหลังใช้โปรแกรมสร้างสุขมีความสุขอยู่ในเกณฑ์เท่ากับคนทั่วไปหรือสูงกว่า
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โครงกำรพัฒนำระบบส่งเสริมและป้องกันสุขภำพจิตวัยทำงำน
1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนว
ทางการดาเนินงานในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุขและสถานประกอบการ
2.เพื่อประเมินความสุขและสนับสนุนประชาชนกลุ่มวัยทางานให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ในสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ และชุมชน


พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
กำรใช้โปรแกรมสร้ำงสุขวัยทำงำน
เขต 12 จานวน 75 อาเภอ (7 จังหวัด)


ประเมินผลลัพธ์กำรดำเนินงำน
กำรใช้โปรแกรมสร้ำงสุขวัยทำงำน
ร้อยละ 100 ของอาเภอเป้าหมาย
(19 อาเภอ) ใช้โปรแกรมสร้างสุข
ในชุมชนและสถานประกอบการ
และ
ร้อยละ 100 ของประชาชนวัยทางาน
หลังใช้โปรแกรมฯ มีความสุขอยู่ใน
เกณฑ์เท่ากับคนทั่วไปหรือสูงกว่า


คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
กำรใช้โปรแกรมสร้ำงสุขวัยทำงำน
19 อาเภอ 20 แห่ง




ดำเนินกิจกรรมกำรใช้โปรแกรมสร้ำงสุข
ในชุมชนและสถำนประกอบกำร
Setting ชุมชน 17 แห่ง
Setting สถานประกอบการ 3 แห่ง
(ประเมินความสุขก่อนและหลังจัดกิจกรรม)


ปัจจัยควำมสำเร็จ
การใช้แบบประเมินความสุข
ออนไลน์ผ่านมือถือ
สามารถทาได้ง่ายและสะดวก

ปัญหำอุปสรรค
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโปรแกรม
ค่อนข้างสั้น (1 วัน) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามเนื้อหากิจกรรมมีจานวนที่มาก
ทาให้การเรียนรู้ที่ค่อนข้างใช้เวลาที่กระชับ
ส่งผลให้ไม่สามารถลงรายละเอียดได้มาก
เท่าที่ควร จาเป็นต้องไปศึกษาเองเพิ่มเพิ่ม
ทั้งนี้เพราะผู้เข้าร่วมไม่สามารถหยุดงาน
ได้หลายวัน
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โครงกำรพัฒนำส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ

ปัญหำ

ดำเนินงำนสร้ำงสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอำยุไม่ครอบคลุมทุกชมรม

เป้ำหมำย

ชมรมสูงอายุทั้งหมดของเขต 12 จานวน 1,078 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ) ดาเนินการสร้างสุข 5 มิติ จานวน 539 ชมรม

KSF

สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ

เครือข่าย

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ขาดความรูค้ วามเข้าใจกิจกรรมสุข5มิติ

ภาระงานของบุคลากรเพิ่มขึ้นทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทางาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
พัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ

ประเมินภาวะสุขภาพจิต

นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผูส้ ูงอายุ

ผลผลิต
(OP)

เครือข่ายมีความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินงาน

เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมสุข5มิติ

ผลการประเมินภาวะ
สุขภาพจิต

ติดตามและให้คาแนะนาการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
(OC)

ผู้สูงอายุในชมรมผูส้ ูงอายุมีความสุขเพิ่มขึ้น หลังการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม สร้างสุข 5 มิติ
(พุทธวิถีสร้างสุข/สุนนะฮ์สร้างสุข) มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป และมีความสุขดีกว่าคนทั่วไป เท่ากับร้อยละ 90.9 จากผูส้ ูงอายุทั้งหมด 14,606 คน
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โครงกำรพัฒนำส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและ
ภาคี เครือข่ ายให้ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการสร้างสุข 5 มิติ ในชมรม
ผู้สูงอายุ
2.เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข สามารถด าเนิ น การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
ตลอดจนให้ ก ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หา
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรดำเนินกิจกรรม

- เ ค รื อ ข่ า ย บุ ค ค ล า ก ร
สาธารณสุขจาก สสจ./สสอ./
รพช./รพสต.
- ตัวแทนสมาชิกชมรมสูงอายุ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่ อ พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น ปั ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต ในวั ย สู ง อายุ โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินภาวะสุขภาพจิต
- นิ เ ทศ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ใน
ผู้สูงอายุ
-

ภำพกิจกรรม

1. บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายมีทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่านกิจกรรม
การสร้างสุข 5 มิติ
2. บุคลากรสาธารณสุขสามารถดาเนินการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ตลอดจนให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควำมสำเร็จ

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ขาดการบูรณาการงานสูงอายุร่วมกับงานสุขภาพจิต
2. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ขาดการส่งต่องาน
3. ภาระงานของบุคลากรเพิ่มขึ้นตามตัวชี้วัด เน้นแต่การคีย์ข้อมูล ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จานวนสื่อยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ควรมีการวางระบบงานระหว่างฝ่ายให้ชัดเจน
6. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จะทยอยแจกสื่อเฉพาะพื้นที่ที่เข้าร่วมก่อน และจะมีการเพิ่มปริมาณพื้นที่ไปเรื่อยๆอย่าง ครอบคลุม
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งคนพิกำรทำงจิตใจ สติปัญญำ

ปัญหำ

เป้ำหมำย

KSF

คนพิกำรทำงสติปัญญำ กำรเรียนรู้ และออทิสติก
ได้รับกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมอย่ำงเป็นระบบ

ร้อยละคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก ได้รับการดูแลฟืน้ ฟู จนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น (ผู้พิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 7 แห่ง (จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1 แห่ง )

ผู้ดูแลคนพิการ (สาธารณสุข/ผู้ปกครอง/ครู) มีทักษะและความรู้ สามารถดารงชีวิตใน
สังคมอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คนพิการได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ผู้ดูแลคนพิการ ขาดความรู้เรื่องทักษะการดูแลคนพิการครอบคลุม ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

การดูแลช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

พัฒนาศักยภาพให้ความรู้เรื่องโรคและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจ สติปัญญาและออทิ
สติก/สิทธิตามกฎหมายและพรบ.ผู้พิการ

ประเมินคุณภาพชีวิตโดยผูด้ ูแลและตรวจสุขภาพคน
พิการโดย จนท.สาธารณสุขในพื้นที่

ผลผลิต
(OP)

ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้และสามารถดูแลช่วยเหลือคนพิการได้

คนพิการกลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินคุณภาพชีวิต
และตรวจสุขภาพ

ผลลัพธ์
(OC)

คนพิการทางสติปญ
ั ญา การเรียนรู้ ออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟู จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ99.33
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งคนพิกำรทำงจิตใจ สติปัญญำ

วัตถุประสงค์
-เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญา การ
เรี ย นรู้ และออทิ ส ติ ก ได้ รั บ การดู แ ล
สุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ
-เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ ภ า พ แ ล ะ
ความสามารถของคนพิการและผู้ดูแลให้
มีทักษะและความรู้ สามารถดารงชีวิต
ในสั ง คมอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรดำเนินกิจกรรม

- คนพิการทางจิต ใจ สติปั ญญา
การเรียนรู้ และออทิสติกที่ศึกษา
ในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
จั ง หวั ดสงข ลาแ ละ ใ นศู น ย์
การศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตสุ ข ภาพที่
12 ทั้ง 7 จังหวัด
- กลุ่มครู/เครือข่ายและผู้ดูแลคน
พิการทางจิตใจ สติปัญญาและ
ออทิสติก

- ประชุ มเชิง ปฏิ บัติ การพั ฒ นาศั กยภาพให้
ความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ
ทางจิตใจ สติปัญญาและออทิสติก
- สนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่ พื้ น ที่ ใ นการ
ดาเนินงานประเมิน คุณภาพชีวิตและตรวจ
สุ ขภาพคนพิการในศู นย์การศึกษาพิเศษ 7
แห่ง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1แห่ง
แล

ภำพกิจกรรม

โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ 1แห่งะตรวจ
สุขภำพคนพิกำรในศูนย์กำรศึกษำ
โรงเรียนสงขลำพัฒนำ

คนพิกำรทำงสติปัญญำ กำรเรียนรู้ ออทิสติก ได้รับกำรดูแลฟื้นฟู
จนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 99.33 ดังนี้
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 83.3
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 85.71
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยะลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 100
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 100
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตรัง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 96.6
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 92.8
• ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 88.3
• โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 100
-ศูนย์สุขภำพจิตที่ 12 มีหน้ำที่ ในกำรประสำนงำนเครือข่ำยในกำรดูแลช่วยเหลือผู้พิกำรในพื้นที่
-เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่ คุณครูในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และผู้ปกครอง ร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผู้พิกำรทั้งที่ศึกษำอยู่ในศูนย์ฯและที่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง

ผลกำร
ดำเนินงำน
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โครงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตชุมชนในระบบบริกำรปฐมภูมิ
บางพื้นที่ขาดความเข้าใจและเชื่อมโยงบูรณาการการดาเนินงานเข้ากับ พชอ.

ปัญหำ

เป้ำหมำย

KSF

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)
กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)
ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)

ให้ความรู้ เข้าใจหลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติการดาเนินงานในพื้นที่และเกิดการบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเข้ากับ พชอ.

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานมี
ใจในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารให้ความสาคัญ

บางพื้นที่ยังไม่สามารถบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิตกับงานอื่นๆได้ แต่บาง
พื้นที่มีผลงานที่โดดเด่น
ทาความเข้าใจและชี้แจง
นโยบาย

ประโยชน์จากการดาเนินงานถึงประชาชนโดยตรงเป็นการ
ทางานโดยประชาชนเพื่อประชาชน

ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

การเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังน้อย

จัดอบรมให้ความรูส้ ุขภาพจิตชุมชนและการบูณนาการ
การดาเนินงานสุขภาพจิตแต่ละกลุ่มวัยเข้ากับ พชอ.

ประชาชนมีมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
เรื่อง พชอ.

การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของกรม
วิชาการในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 12

เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนเข้ากบประเด็น
การดาเนินงานของ พชอ.

ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึงพา
ตนเองได้

มีอาเภอที่เข้าร่วมดาเนินการทังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ครอบคลุมอาเภอทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 12
- ผลรวมคะแนนความสุขทั้งเขตอยู่ที่ความสุขระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 82
- ผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยดีเด่นภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ร่วมนาเสนอผลงานใน
ระดับประเทศ ได้แก่
ปฐมวัย : โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
วัยเรียน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วัยทางาน : โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สุขภาพจิตและจิตเวช : โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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โครงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตชุมชนในระบบบริกำรปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์
1.
เพื่ อ พั ฒ นาและสนั บ สนุ น
เครือข่ายการดาเนินงานสุขภาพจิต
ชุ ม ชนให้ ส ามารถบู ร ณาการงาน
สุขภาพจิตร่วมกับงานระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
2. เพื่อสร้างเวทีชื่นชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต

กลุ่มเป้ำหมำย
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข จากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด, สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เครือข่ายภาคประชา
สังคมและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่
ได้ แ ก่ อสม., จนท.อบต., ผู้ น าชุ ม ชน,
เครื อข่ายประชาชน, จนท.เรือนจาจนท.
จากเกษตรจังหวัด, เกษตรอาเภอ ฯลฯ

วิธีดำเนินกำร

สร้างเวทีชื่น ชมและแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ผลการดาเนินงานส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ที่
บูรณาการร่วมกับการดาเนินงาน
DHS ในพื้ น ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ กั บ ชุ ม ชน
และท้องถิ่นทั้ง ในระดับเขตและ
ระดับประเทศ

ผลลัพธ์
- ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 มีจานวนอาเภอทั้งหมด 77 อาเภอ โดยมีอาเภอที่เข้าร่วมดาเนินการ
ทังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ครอบคลุมอาเภอทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 12 ประเด็นปัญหาสุขภาพสาคัญใน
การดาเนินงาน
- ผลรวมคะแนนความสุขทั้งเขตอยู่ที่ความสุขระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 82
- ผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยดีเด่นภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ ซึ่งเป็นตัวแทน
ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ร่วมนาเสนอผลงานในระดับประเทศ ได้แก่
ปฐมวัย :
โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
วัยเรียน :
สสอ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วัยทางาน : โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
สุขภาพจิตและจิตเวช : โรงพยาบาลหนองจิก
โอกำสพัฒนำ : บูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับ พชอ. และการทางานร่วมกันของทุกกรมวิชาการ
ในเขต 12 นาโดย DHS South
รูปภำพกิจกรรม
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โครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำยในรูปแบบ Caregiver

ปัญหำ

เป้ำหมำย

ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยหรือพยำยำมฆ่ำตัวตำยซ้ำ
เป็นปัญหำสำธำรณสุขและเป็นปัญหำสังคมที่สำคัญ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน ให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายโดยภาคีเครือข่าย

KSF

เกิดเครือข่ายการดูแลผู้ที่มีความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิผลและดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการเฝ้าระวัง/ดูแลสุขภาพจิต ได้อย่าง
ครอบคลุม

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

จังหวัดพัทลุงมีผฆู้ ่าตัวตายเป็นลาดับที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 12

ผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านขาดความรู้และทักษะการเฝ้าระวัง

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)
ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)

วิเคราะห์ ปัญหาและวางแผนรูปแบบการดาเนินงาน

วิเคราะห์ ปัญหาและวางแผนรูปแบบการดาเนินงาน

พัฒนาศักยภาพ Caregiver และพัฒนารูปแบบการ
เฝ้าระวังการ ฆ่าตัวตาย

ถอดบทเรียนพื้นที่เป้าหมาย

ฆ่าตัวตายโดยภาคีเครือข่าย
ให้คาปรึกษารายกรณี (Case Conference) ผู้มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายและวางแผนการ
ดาเนินงานระดับจังหวัดพัทลุง

จังหวัดและพื้นที่ได้ร่วมกันถอดบทเรียน นาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวังระดับเครือญาติ/ความรู้ค นในชุมชนในการดูแล
กลุ่มเสี่ยงระบบการส่งต่อในชุมชนและครอบครัวบทเรียนจากยอดฆ่าตัวตาย (มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและมีสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น)จุดอ่อน
จุดแข็งในการดาเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกันค้นหาโอกาสที่จะทาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ทาให้ม องเห็นภาพรวมของ
สาเหตุการฆ่าตัวตายในจังหวัดพัทลุงเพื่อนาไปพัฒนา หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานด้านสุขภาพจิตปี 2562
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โครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีควำมเสี่ยง
ต่อกำรฆ่ำตัวตำย ในรูปแบบ Caregiver
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรดำเนินกิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น ให้ มี ค วามรู้ แ ละ
ทั ก ษะในการเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลกลุ่ ม เสี่ ย งด้ า น
สุขภาพจิตเบื้องต้น
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัว
ตายโดยภาคีเครือข่าย

ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด /
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอ/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุ ม ชน /โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบล จังหวัดพัทลุง

- ประชุมวิเคราะห์ ปัญหาและวางแผน
รูปแบบการดาเนินงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการให้คาปรึกษาราย
กรณี (Case Conference) ผู้มีความเสี่ยง
ฆ่ า ตั ว ตายและวางแผนการด าเนิ น งาน
ระดับจังหวัดพัทลุง

ภำพกิจกรรม

จั ง หวั ด และพื้ น ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ถอดบทเรี ย น น าปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวังระดับเครือญาติ/ความรู้คนในชุมชนในการดูแลกลุ่มเสี่ยง ระบบการ
ส่งต่อในชุมชนและครอบครัว บทเรียนจากยอดฆ่าตัวตาย (มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและมีสิ่งใดที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น) จุดอ่อน จุดแข็งในการดาเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกัน
ค้นหาโอกาสที่จะทาให้ดีขึ้นกว่าเดิม และกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ทาให้ มองเห็ น ภาพรวมของสาเหตุ การฆ่าตัว ตายในจังหวัดพัทลุ งเพื่ อนาไปพัฒ นา หรือเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานด้านสุขภาพจิตปี 2562
ปัญหำ / กิ จ กรรมไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการ
อุปสรรค ดาเนินงานที่วางไว้เนื่องจากพื้นที่
เห็นสมควรว่าต้องมีการปรับตาม
บริบทความพร้อมของพื้นที่

ควำมสำเร็จ

ข้อเสนอแนะของ ปี 2562 สามารถน าแผนการ
ผู้ดำเนินงำน
ด าเนิ น งานไปต่ อ ยอดได้ เ ลย
เ นื่ อ ง จ า ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด้ จ า ก
กิจกรรมที่ 2 ได้มาจากเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิต ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
หลักสูตรสุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน

ปัญหำ

เป้ำหมำย

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิตระดับโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล (รพ.สต.)หลักสูตรสุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ รพ.สต. ที่ดาเนินงานสุขภาพจิตนั้น มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต สามารถให้ความรู้
คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาให้แก่อสม. ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตตามบริบทของพื้นที่

KSF

บุคลากรมีการบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิตไป
พร้อมกับงานอื่นๆ

อสม.มีความรู้และมีความตระหนักต่อปัญหา
สุขภาพจิต

ประชาชนในพื้นที่
มีความรู/้ ให้ความสาคัญ

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ไม่ได้บูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาถ่ายทอดความรู้แก่อสม.

ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และอสม.

ลงพื้นที่ให้ความรู้

ผลผลิต
(OP)

เจ้าหน้าที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย

อสม.เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา
สุขภาพจิต

ผลลัพธ์
(OC)

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการทดสอบองค์ความรู้ หลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ 89
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.50
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
สุขภำพจิต ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
หลักสูตรสุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน
กรมสุขภาพจิตมีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้กลไก อสม.
ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ รพ.สต. ที่ดาเนินงานสุขภาพจิตนั้น จึงจาเป็นที่ต้องมี ความเชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สามารถให้ความรู้ คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาให้แก่อสม. ในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตตามบริบทของพื้นที่
1

2

3

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

วิธีกำรดำเนินงำน

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
สุขภาพจิต
-เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ร ะ ดั บ ร พ . ส ต .
สามารถบู ร ณาการงานสุ ขภาพจิ ตกั บ
งานอื่นๆ

- บุคลากรสาธารณสุขจาก รพ.สต.เขต
สุขภาพที่ 12 จานวน 510 คน

- การบรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน

4
ภำพกิจกรรม

5

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการทดสอบองค์ความรู้ หลังการอบรม คิดเป็นร้อย

ละ 89 ส่งผลให้มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 87.50

ควำมสำเร็จ
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนวิกฤตสุขภำพจิต
ผู้รับผิดชอบงาน MCATT บางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติม
จึงต้องการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับ PFA และกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ปัญหำ

เป้ำหมำย

KSF
สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)
กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)
ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ์
(OC)

-เพื่อให้ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต
-เพื่อวางแผนการและทาข้อตกลงร่วมกัน(MOU)ในการพัฒนาองค์ความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA E-learning) ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับ NCNP ประเทศญี่ปุ่น
เกิดเครือข่ายการดูแล
ผู้ประสบภัยต่างๆ

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบงาน MCATT ขาดเทคนิคใหม่ๆในการดูแลช่วยเหลือ

อบรมความรู้ด้านวิกฤติสุขภาพจิต

ผู้ประสบภาวะวิกฤตได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจ โดยทีม MCATT

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เคยทางานจากคนทางานในประเทศ
ไทย และประสบการณ์ช่วยเหลือในต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)จากวิทยากร
ผู้รับผิดชอบงานวิกฤติสุขภาพจิตต้องการเรียนรูแ้ ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน
กับพื้นที่อื่นๆ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้การปฐมพยาบาลทางใจ
(PFA Workshop)

ดาเนินงานด้านวิกฤติบรรลุตาม
นโยบายกรมสุขภาพจิต

ผู้ประสบภาวะวิกฤตได้รับความรู้และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ
มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้น ฝึกปฏิบตั ิการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์วิกฤติ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ทางานด้านการ
เยียวยาสุขภาพจิตในประเทศญี่ปนุ่ และประเทศไทย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ได้
50

พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนวิกฤตสุขภำพจิต

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาล
ทางใจ (Psychological First Aid) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต
- เพื่อวางแผนการและทาข้อตกลงร่ ว มกัน
(MOU)ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ก ารปฐม
พยาบาลทางใจ (PFA E-learning) ระหว่าง
กรมสุขภาพจิตกับ NCNP ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรดำเนินกิจกรรม

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤต
สุ ข ภ า พ จิ ต ก ร ม
สุขภาพจิต

- ประชุมเชิง ปฏิบัติการแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู้ ก ารปฐมพยาบาลทางใจ (PFA
Workshop)
โดย Ms.AsamiOinum
- กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงานแลกแปลี่ยนเรียนรู้การปฐม
พยาบาลทางจิตใจ

ภำพกิจกรรม

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้เ รี ย นรู้ เ รื่ องการปฐมพยาบาลทางจิ ต ใจเบื้ อ งต้ น ฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารแสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณ์วิกฤติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางานด้านการ
เยียวยาสุขภาพจิตในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ได้

ควำมสำเร็จ
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โครงกำรรณรงค์สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจำปี 2560 “Depression…Let’s talk : ซึมเศร้ำ...เรำคุยกันได้”
ปัญหำ

เป้ำหมำย

ขำดควำมตระหนักและขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ำ
สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และประชาชนสามารถสังเกตตนเองและแนวทางในการป้อกันโรคซึมเศร้าได้

KSF

ประชาชน
มีความรู/้ ให้ความสาคัญ

จนท.สุขภาพจิตและปชช.
มีส่วนร่วม

ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

รพ.จิตเวช และกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

ประชานเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ไม่มีความรู/้ ขาดความ
เข้าใจ

การเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังน้อย

ไม่ทราบขั้นตอนการเข้ารับ
การช่วยเหลือ

ความเข้าใจผิดในการเข้ารับ
การปรึกษา

ไม่เห็นความสาคัญ

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

เดินรณรงค์

แจกสื่อ/แผ่นพับ/ไวนิล/บูท
ให้ความรู้

ตั้งให้บริการ
เซียมซีความสุข

จัดเวทีเสวนา

ปรับปรุงแบบบริการ
เชิงรุกในชุมชน

ผลผลิต
(OP)

ประชาชน
มีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

อสม.คัดกรองและ
ติดตามกลุ่มเสีย่ ง

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบตนเองได้

ตระหนักและเฝ้าระวัง
เพิ่มขึ้น

เข้าใจขั้นตอนการรับการ
ช่วยเหลือจากรพ.

ผลลัพธ์
(OC)

-ผู้ร่วมเดินรณรงค์โครงการฯประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) ต.คลองแห, อสม.จากเทศบาลนครหาดใหญ่, เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานจิตเวช
โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิที่ 12 รวมทั้งสิ้น จานวน 121 คน
-ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมการรณรงค์ รวมทั้งทีมขบวนรณรงค์เดินรณรงค์ให้ความรู้ สาเหตุของโรคซึมเศร้า อาการของโรคซึมเศร้า วิธีการรักษา และ
ช่องทางการรับบริการ ทั้งโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต ที่หมายเลข 1323 สายด่วนสุขภาพจิต
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โครงกำรรณรงค์สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจำปี 2560
“Depression…Let’s talk : ซึมเศร้ำ...เรำคุยกันได้”
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว าม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคซึ ม เศร้ า
และประชาชนสามารถสั ง เกตตนเอง
และแนวทางในการป้อกันโรคซึมเศร้า
ได้

เจ้ าหน้าที่ศูนย์สุ ขภาพจิตที่ 12,
เจ้ าหน้าที่โ รงพยาบาลหาดใหญ่
และเครือข่ายภาคประชาชนของ
อาเภอหาดใหญ่รวม 150 คน

วิธีดำเนินกำร
เดินรณรงค์จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่
ไปยังตลาดกิมหยง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

รูปภำพกิจกรรม

ผลลัพธ์

มีผู้ร่วมเดินรณรงค์โครงการฯประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
ต.คลองแห, อสม.จากเทศบาลนครหาดใหญ่ , เจ้าหน้าที่จากกลุ่ มงานจิตเวช โรงพยาบาล
หาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิที่ 12 รวมทั้งสิ้น จานวน 121 คน เริ่มต้นเดินรณรงค์
จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ถึงตลาดกิมหยง มีการแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า กระปุก
ออมสิน และปฏิทินความรู้เรื่ องโรคซึมเศร้า มีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนให้ความสนใจใน
กิจ กรรมการรณรงค์ รวมทั้งทีมขบวนรณรงค์เดินรณรงค์ให้ ความรู้ สาเหตุของโรคซึมเศร้า
อาการของโรคซึมเศร้า วิธีการรักษา และช้องทางการรับบริการ ทั้งโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ
โทรสายด่วนสุขภาพจิต ที่หมายเลข 1323 สายด่วนสุขภาพจิต
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนเชี่ยวชำญ สำขำสุขภำพจิตชุมชน เขตสุขภำพที่ 12

ปัญหำ

เป้ำหมำย

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน ขำดควำมรู้กำรส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
ตำมกลุ่มวัย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน
ตาบลละ 1 คน

KSF

อสม.มีความรู้/ให้ความสาคัญ

ทักษะการประเมิน/คัดกรอง

การส่งต่อ case

สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน(S)

อสม.มีความรู้ด้านสุขภาพกาย แต่
สุขภาพจิตยังขาดความรู้ยาย

ไม่เข้าใจ การใช้แบบประเมิน

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังน้อย

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

อบรมให้ความรู้ตามกลุ่มวัย

อบรมให้ความรู้การใช้แบบประเมินโดย
บูรณาการกับงานการดูแลสุขภาพกาย

ส่งต่อ case ที่มีความเสี่ยงให้รพสต.ดูแล / อสม.
เยี่ยมบ้านต่อเนื่อง

ผลผลิต
(OP)

อสม.มีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น

อสม.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพิ่มขึ้น

กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว / ติดตามดูแล
ต่อเนื่อง

ผลลัพธ์
(OC)

อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จานวน 2,657 คน
อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จานวน 548 ตาบล คิดเป็นร้อยละ 96.99
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจำหมู่บ้ำนเชี่ยวชำญ สำขำสุขภำพจิตชุมชน
เขตสุขภำพที่ 12

1
พัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน
เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561

2
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการ
ท า ง า น ข อ ง อ ส ม . วั น ที่ 2 0
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี
แกรนด์ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

3
พั ฒ นาคู่ มื อ อสม.เชี่ ย วชาญ สาขา
สุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน วั น ที่ 9 สิ ง หาคม
2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พ าราไดซ์
แอนด์รีสอร์ท อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

ภำพกิจกรรม
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความรุนแรง
ปัญหำ

เป้ำหมำย

KSF

เด็กที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิต
-บูรณาการระบบดูแลเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในระดับพื้นที่โดยภาคีเครือข่าย
- เด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการส่งต่อและดูแลอย่างต่อเนื่อง
เด็กผู้ได้รับผลกระทบฯขาดทักษะการเยียวยาจิตใจ

สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน(S)
กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)
ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ์
(OC)

ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบฯขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะการดูแล
ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเด็กในระยาว

ขาดการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
เชื่อมโยงข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
และการส่งต่อระหว่าง โรงเรียน
สาธารณสุขในพื้นที่
เด็กที่ได้รับผลกระทบฯได้รับการ
ประเมินภาวะสุขภาจิต

พัฒนาศักยภาพและเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการดูแลช่วยเหลือด้านทางจิตใจเด็กที่
มีความเสี่ยง

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนเพื่อ
ลดผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็ก

ผู้ดูแลเด็กผู้ได้รับผลกระทบฯมีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตระยะยาว

เด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการส่งต่อและดูแลโดยภาคี
เครือข่ายในชุมชน

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงได้รับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและ ได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยเชื่อมต่อระบบการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแบบองค์รวมทุกมิติทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดูแลเยียวยำจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง
หลักกำรและเหตุ
13 ปี กับความรุนแรงกับสถานการณ์ความไม่สงบฯ ที่เกิดขึ้น หนึ่งในสถานที่ที่ถูกลอบวางเพลิง การวางระเบิด คือ
หน้าโรงเรียน การที่โรงเรียนถูกวางเพลิงมิเพียงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น ยังทาลายขวัญ สร้างความ
ตื่นตระหนก หวาดกลัว ยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จึง
ได้ดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก ซึ่งจะเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนต่อไป โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองตามวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมชุมชน
วัตถุประสงค์

เพื่อดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการส่งต่อและดูแลอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ดาเนินงาน 5 โรงเรียน จังหวัดปัตตานี มี 1โรงเรียน คือ รร.บ้านท่าเรือ อ.โคกโพธิ์
จังหวัดนราธิวาส มี 3 โรงเรียน คือ 1. รร.บ้านตาบา อ.ตากใบ 2.รร.บ้านลูโบ๊ะลือซง อ.สุไหงโกลก 3. รร.บ้านปะลุกาสาเมาะ
อ.บาเจาะ
จังหวัดยะลา มี 1 โรงเรียน คือ รร.บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา

1

ประชุมเตรี ยมความพร้ อมวางแผนการดูแล
เยียวยาจิตใจเด็กที่ได้ รับผลกระทบ
คื น ข้ อ มู ล เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น
สุ ข ภาพจิ ต ให้ โ รงเรี ย นได้ ท ากิ จ กรรมเฝ้ า
ระวั ง ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ระยะยาวร่ ว มกั บ
สาธารณสุขในพื้นที่โดยจาแนก ทะเบียนเด็ก
กลุ่ ม เสี่ ย ง/ กลุ่ ม ป่ ว ย และได้ ก าหนด
กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ ดังนี้
1.ดูแลติดตามเด็กที่มีความเสี่ยง
2.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เด็กเสี่ยง
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ใน
โรงเรียน โดยครู เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข
4.ประชุมผู้ปกครอง เด็กกลุ่มเสี่ยง

2

3

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับ รพ.สต. ในการเยียวยาเด็กที่
ได้ รับผลกระทบ

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งเด็กกลุม่ เสีย่ งจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบ

เสริ ม สร้ า งทั ก ษะให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้
ความเข้าใจเรื่องบาดแผลทางจิตใจและแนว
ทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และนาเทคโนโลยี การเยียวยาฯเด็กไปใช้ใน
พื้นที่ และเสริมพลังชุมชน (อสม. แกนนา)
ค้นหาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุม

เด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยง ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยเครือข่าย ทั้ง 5 พื้นที่ จานวน
331 คน จะได้รับการติดตามและ ประเมิน
ซ้า โดยสาธารณสุข ในเดือนกันยายน 2561
และ ติ ดตามเด็ กที่ มีค วามเสี่ ยงแต่ ไม่ ได้ เข้ า
ร่วมกิจกรรม จานวน 112 คน โดย คุณครู
และ ชุมชน

4

ประชุมติดตามผลการดาเนินงานเยี่ยมเสริมพลัง
ชุมชนการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีบาดแผลทางใจจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบแบบบูรณาการ

ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ขาดการติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงในระยะยาว
โอกำสในกำรพัฒนำ :สร้าง Health Literacy แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความเสี่ยงในการดูแลและเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิต
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจิตใจผู้ได้รบั ผลกระทบกรณียุ่งยำก ซับซ้อน
ผู้ได้รับผลกระทบฯกรณียุ่งยำกซับซ้อน ยังไม่ได้รับกำรดูแลด้ำนจิตใจจำกหน่วยงำนภำครัฐ

ปัญหำ

เป้ำหมำย

KSF

- ผู้ได้รบั ผลกระทบฯได้รับการติดตามเยีย่ มเยียวยาและประเมินสภาพจิตใจ
- ผู้ได้รับผลกระทบฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลช่วยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น

ผู้ได้รับผลกระทบฯขาดทักษะการเยียวยาจิตใจ

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)
กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)

เครือข่ายองค์กรNGOที่ดูแลผู้ได้รบั ผลกรทบฯขาดความรู้ความเข้าใจทักษะการดูแลช่วยเหลือด้าน
สุขภาพจิต

ผู้ได้รับผลกระทบฯกรณีซับซ้อน ยังไม่ได้รับการดูแลด้านจิตใจจากหน่วยงานภาครัฐ
การเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้
ได้รับ ผลกระทบ

พัฒนาศักยภาพและเสริมความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ

ผู้ได้รับผลกระทบฯได้รับการประเมิน
ภาวะสุขภาจิต

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและ
ครอบครัวกรณียุ่งยากซับซ้อน

เครือข่ายองค์กรNGOที่ดูแลผู้ได้รบั ผลกรทบฯได้มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิต

ผู้ได้รับผลกระทบฯได้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการดูแลช่วยเหลือตนเอง ตระหนักถึง
ความสามารถที่เหลืออยู่และรู้คณ
ุ ค่าของตนเอง

ผู้ได้รับผลกระทบฯกรณียุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งผู้พิการและครอบครัว ได้รับการติดตามดูแลเยียวยาจิตใจอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับความคิด พฤติกรรม
รวมถึงการปรับตัวที่เหมาะสม สามารถกลับไปดารงชีวิตได้ปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
กรณียุ่งยำก ซับซ้อน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู และ
ส่งเสริม ป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจิต
2.เพื่อติดตามเยี่ยมเยีย วยาและประเมินสภาพ
จิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ
3.เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและเสริ ม ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการดูแลช่วยเหลือ ตนเองมี
ความตระหนักถึงความสามารถที่เหลืออยู่และรู้
คุณค่าของตนเองของผู้ พิการและญาติผู้ ได้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ฯ

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรดำเนินกิจกรรม

• ผู้ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถานการณ์ ค ว ามไม่ ส งบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง โดยอ้อม กรณี
ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ผู้ พิ ก ารและ
ครอบครัว
•บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิตในเขต
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อบ เขตบริ ก าร
สุขภาพที่ 12

• เ ยี่ ย ม เ ยี ย ว ย า จิ ต ใ จ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบกรณียุ่งยากซับซ้อน
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนา
ศักยภาพการดูแลทาง จิตใจ
• จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
และครอบครัวกรณียุ่งยากซับซ้อน

ภำพกิจกรรม

แล
โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ 1
แห่งะตรวจสุขภำพคนพิกำรใน
ศูนย์กำรศึกษำ
โรงเรียนสงขลำพัฒนำ

ผลกำรดำเนินงำน
- ผู้ได้รับผลกระทบฯมีทักษะการดูแลช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจ และเทคนิคการรู้เท่าทันอารมณ์
- ผู้ได้รับผลกระทบฯได้รับการดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตและสามารถดูแลจิตใจตนเอง
ครอบครัวได้
- เกิดการบูรณาการและติดตามดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ อย่างต่อเนื่อง
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เข้าร่วมโครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนขาด
ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ต้องสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความไว้วางใจ
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โครงกำรฟื้นฟูเยียวยำจิตใจผู้พิกำรและญำติผู้พิกำรจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

ปัญหำ

เป้ำหมำย

ผู้พิกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ สังคม
ผู้พิการและผูด้ ูแลคนพิการได้รับการดูแลสุขภาพจิตและได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการ ช่วยเหลือผู้พกิ าร/ผู้พิการได้รับรถเข็นไปใช้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี

KSF

ผู้พิการและผูด้ ูแลคนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ผู้พิการและผูด้ ูแลคนพิการได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ด้านจิตใจ

ผู้พิการและผูด้ ูแลคนพิการได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ด้านสังคม

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ผู้พิการและผูด้ ูแลต้องการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ผู้พิการและผูด้ ูแลต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้าน
จิตใจ

ผู้พิการและผูด้ ูแลต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้าน
สังคม

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเองและการใช้รถเข็น/มอบรถเข็นให้ผู้
พิการ/ประเมินคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้พิการและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้พิการ/
ประเมินภาวะสุขภาพจิต

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อในรายที่มี
ปัญหารายกรณีต่อไป

ผลผลิต
(OP)

ผู้พิการและผูด้ ูแลมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

ผู้พิการและผูด้ ูแลมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี

ส่งต่อผู้พิการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ผลลัพธ์
(OC)

ผู้พิการได้รับรถเข็นไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ จานวน 36 ราย
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โครงกำรฟื้นฟูเยียวยำจิตใจผู้พิกำรและญำติผู้พิกำรจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต/
ฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจในกลุ่ ม ผู้ พิ ก าร/
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ช่วยเหลือผู้พิการ/เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองและการ
ใช้รถเข็นสาหรับผู้พิการ/มอบรถเข็นให้
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้ำหมำย

• ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่
• วิทยากร

กำรดำเนินกิจกรรม

• มอบรถเข็ น โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์
ช่ว ยเหลื อ ผู้ พิ การในพระนามาภิ ไธย สม
เด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
ให้ แ ก่ ค นพิ ก ารในจั ง หวั ด นราธิ ว าส โดย
นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต เป็นประธาน
• ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ผู้ พิ ก ารและ
ผู้ดูแล
• ประเมินคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล

ภำพกิจกรรม

• มีผู้รับมอบอุปกรณ์ช่วยความพิการพระราชทานรวมทั้งสิ้น 36 คน ผลการประเมิน
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 66.6 % มีคุณภาพที่ดี และประเมินซ้าในอีก 3 เดือนข้างหน้า เมื่อจะได้
ทราบว่า หลังจากได้รับการดูแลช่วยเหลือ ผู้พิการรู้สึกถึงการมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มากน้อยอย่างไร และส่งต่อผู้พิการเพื่อขอรับความช่วยเหลือรายกรณี จานวน 3 คน
• ผู้ดูแลผู้พิการ จานวน 58 คน ผลการประเมินคุณภาพชีวิต 79.31 % มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 15.51 % มีความสุขต่ากว่าคนทั่วไป 8.62 % มีความเครียดสูง
• ติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน จึงเป็นส่วนสาคัญที่จะผลักดัน
ส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ดูแล ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุขตามอัตภาพต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน

61

โครงกำรดูแลเยียวยำสุขภำพจิตชำยแดนใต้บูรณำกำรตำมวิถีชุมชน

ปัญหำ

เป้ำหมำย

กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ได้รับกระทบจำกสถำนกำรณ์ชำยแดนใต้
เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชอย่างเหมาะสมและเกิดการขยายเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้าน
สุขภาพจิตสู่พื้นที่อื่นเพิ่มเติม

KSF

พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังใจในนักปฏิบัติการสุขภาพจิตชุมชน

เกิดกระบวนการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและผู้ได้รบั ผลกระทบ
ผ่านภาคีเครือข่ายในชุมชน

สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

ผู้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่มีภาวะ Burn out

ผู้ให้ความช่วยเหลือไม่รู้แหล่งขอความช่วยเหลือและส่งต่อรักษา

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

อบรมให้ความรู้

ประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือตามบริบทของชุมชน

ผลผลิต
(OP)

นักปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข (สสอ./รพช./รพ.สต.) แกนนา
ชุมชน ผู้นาศาสนา และ อสม. ได้รับความรู้และเรียนรู้วิธีจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

เกิดนักปฏิบตั ิการในการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน

ผลลัพธ์
(OC)

1.คู่มือ(ร่าง)กิจกรรม HUGS Model สาหรับการดาเนินงานในชุมชน
2.เกิดนักปฏิบัติการสุขภาพจิตหน้าใหม่ในชุมชนเพิ่มขึ้นและขยายไปยังพื้นที่อื่น
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โครงกำรดูแลเยียวยำสุขภำพจิตชำยแดนใต้บูรณำกำรตำมวิถีชุมชน
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจนักปฏิบัติการสุขภาพจิตในพื้นที่
2.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบโมเดลต้นแบบของชุมชนนักปฏิบัติจังหวัดชายแดนใต้
3.เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชอย่าง
เหมาะสม และเกิดการขยายเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านสุขภาพจิตสู่พื้นที่อื่นเพิ่มเติม





ประชุมคณะทำงำนเตรียมควำมพร้อม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

พัฒนำศักยภำพนักปฏิบัตกิ ำร
สุขภำพจิตชุมชน
เพื่อเสริมพลังใจสาหรับผู้ดูแลหรือ
ผู้ให้การช่วยเหลือในพื้นที่เพื่อลด
ภาวะ Burn out ในการทางาน
และฝึกปฏิบัตภิ ายใต้หัวข้อ
การเขียนบทความทางวิชาการ


ถอดบทเรียนและติดตำมผล
กำรดำเนินงำนในชุมชน
11 ชุมชน นาเสนอผลการดาเนินงาน
ของชุมชนตนเอง และ
เพิ่มเติมกิจกรรมสาหรับจัดทา
ร่างคู่มือ HUGS Model ชายแดนใต้
สาหรับนักปฏิบัติการ


ประชุมร้อยเรียงเพื่อจัดทำคู่มือ
HUGS
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและดูแล
เยียวยาจิตใจผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ชายแดนใต้ ดังนี้
Humanize (ยอมรับ)
Understand (เข้าใจ)
Guidance/Give (แนะนา)
Safe/Secure (ความปลอดภัย)



คำนิยำม
1.นักปฏิบัติกำร
ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือหรือผู้ดูแล ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข (สสอ./รพช./รพ.สต.) แกนนาชุมชน ผู้นาศาสนา
และ อสม. ในพื้นที่
2.HUGS
H : กิจกรรม/การดาเนินการที่ผู้ป่วยจิตเวชให้การยอมรับในผู้ให้การช่วยเหลือ
U : กิจกรรม/การดาเนินการที่ชุมชน/ผู้ให้การดูแลสามารถเข้าใจในตัวผู้ป่วยจิตเวช
G : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรม/เยียวยาคนในชุมชนให้ดีขึ้น
S : ระบบการช่วยเหลือโดยชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ได้รับการเยียวยาจิตใจ
ผลลัพธ์
1.คู่มือ(ร่าง)กิจกรรม HUGS สาหรับการดาเนินงานในชุมชน
2.เกิดนักปฏิบัติการสุขภาพจิตหน้าใหม่ในชุมชนเพิ่มขึ้นและขยายไปยังพื้นที่อื่น
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โครงกำร นิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลัง ช่วยเหลือกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ำย เขตบริกำรสุขภำพที่ 12
ปัญหำ

กำรทำงำนที่ยังแยกส่วนกัน และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
ที่มีควำมแตกต่ำงกันแต่ละพื้นที่

เป้ำหมำย

1. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และชี้แนะแนวทางแก่เครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ในการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นไปตามนโยบายของ
กรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข
2.เพื่อคืนข้อมูลด้านสุขภาพจิตของพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการดาเนินการส่ง เสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 12

KSF
สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั (S)

แต่ละพื้นที่มองเห็นปัญหา
ชัดเจน

จนท.ร่วมกันสะท้อนปัญหา

พื้นทีข่ าดการประสานงาน

ฐานข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง

การเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังน้อย

ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน

นาประเด็นปัญหาสู่ระดับที่
สูงขึ้น
ระบบการทางาน

กลยุทธ์ /
แผนงำน(P)

แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ดาเนินงานสุขภาพจิต

ส่งต่อข้อมูล /
จัดเวทีคืนข้อมูล

นิเทศ/เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา

เยี่ยมเสริมพลัง กากับ
ติดตามการทางาน

ประเมินปัญหาและความ
ต้องการ

ผลผลิต
(OP)

จนท.มองเห็นปัญหาร่วมกัน

ปัญหาได้รับการแก้ไข

ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง

ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่ดี
ในการทางานเพิ่มขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทา
ความรู้จักกัน

ผลลัพธ์
(OC)

- แต่ละจังหวัดมีการดาเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาตามรูปแบบปัญหาอุปสรรคที่สะท้อนจากเวที
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสุขภาพจิต และให้การช่วยเหลือแก่เครือข่ายให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการกากับติดตามนโยบาย
สาคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดแี ก่เครือข่ายระบบสาธารณสุขในพืน้ ที่
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โครงกำรนิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลัง ช่วยเหลือกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตและจิตเวชแก่
เครือข่ำยเขตบริกำรสุขภำพที่ 12
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลั ง และชี้ แ นะแนว ในการ
ดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของกรม
สุ ข ภ า พ จิ ต แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด, สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ, โรงพยาบาลชุมชน,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สตูล, สงขลา, ตรัง, สตูล,
ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

2.เพื่อคืนข้อมูลด้านสุขภาพจิต
ของพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สนับสนุนการดาเนินการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่
เครือข่าย

วิธีดำเนินกำร
จัดเวทีนาเสนอ และแลกเปลี่ยนการ
ด าเนิ น งานแต่ ล ะกลุ่ ม วั ย และร่ ว ม
อ ภิ ป ร า ย ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ก า ร
ด า เ นิ น ง า น พ ร้ อ ม ทั้ ง ห า แ น ว
ทางแก้ไข

ภำพกิจกรรม

ผลลัพธ์
พบประเด็นหลักๆ ในการดาเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ดังนี้ กลุ่มปฐมวัยยังขาดความเข้าใจเรื่อง
Flow การดาเนินงานและการคีย์ข้อมูล, วัยเรียน พบปัญหาเรื่องการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กกลุ่ม
เสี่ยง, วัยทางาน โอกาสในการพัฒนาคือขยายพื้นที่การดาเนินงาน และต้องการบูรณาการกับ Happinometer
ของ รพช., วัยสูงอายุ ขยายกิจกรรมไปยังชมรมอื่นๆ และการดูแลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และ DHS สุขภาพจิต ยัง
พบปัญหาเรื่องบูรณาการ งานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็น พชอ.
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จดหมำยข่ำวเยียวยำจิตใจ

เป้ำหมำย
1. ปีละ 4 ฉบับ
2. ฉบับละ 3,000 เล่ม

เน้น สื่อสำรควำมรู้/ข่ำวสำรสุขภำพจิตสู่
เครือข่ำยและประชำชน

ข้อเสนอแนะจำกแบบตอบรับจดหมำยข่ำว
1. ขอขอบคุณศูนย์สุขภาพจิตที่12 ที่ได้จัดทาจดหมายข่าวให้แก่เครือข่าย
2. เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้น่าสนใจและมีประโยชน์ในหลากหลายโครงการของกิจกรรม สามารถ
นาไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดได้อย่างดี
3. ดีครับ เปิดโอกาสให้พื้นที่ได้นาเสนอผลการดาเนินงานในพื้นที่บ้าง
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บทสรุปกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตเขตสุขภำพที่ 12
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาตลอดปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ดาเนินการด้วยความ
มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยบทบาทและภารกิจหลักของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
คือการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แก่ประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ซึ่งครอบคลุม
ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยการมี ส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย, สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยองค์ความรู้และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่ และพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งการ
ดาเนินงานดังกล่าวขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ดังนี้
1. ส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตทุกกลุ่มวัย ตลอดปีงบประมาณ 2561 ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 12 ได้มีการดาเนินงานครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มปฐมวัยทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายในพื้นที่เรื่องการใช้เครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า TEDA4I และการดู แลเด็กด้วย
โปรแกรม Preschool Parenting Program (Triple P) สาหรับครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ ซึ่งมีการดาเนินงานทั้ง
ในส่วนของเด็กในระบบปกติ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ห่างไกล (โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ)
ทาให้เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือด้านพัฒนาการเด็กที่มีความครอบคลุมและเด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัยมาก
ขึ้น เด็กวัยเรียนมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ์ มี
การพัฒนาศักยภาพครูในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น โดยเน้นการทางานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ
โรงพยาบาลในพื้น ที่ รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กดังกล่าวผ่านระบบ (One
Hospital One School : OHOS) นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ภายใต้โครงการ “เพศวิถี ในอิสลาม” ในกลุ่มวัยทางานและกลุ่มวัยสู งอายุมุ่งเน้นในเรื่อง
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนทั้ง 2 วัย ดังกล่าว ซึ่งจะมีโปรแกรมสร้างสุขสาหรับคนวัยทางาน และสุข 5
มิติ สาหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้การดาเนินงานในทุกกลุ่มวัย ดังกล่าว ได้ดาเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนใน
รูปแบบของระบบสุขภาพอาเภอ หรือ (District Health System : DHS) และพัฒนาด้านการบูรณาการ การ
ทางานร่วมกับประเด็นปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
หรือ (District Health Board : DHB) จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดูแล
สุขภาพตนเองมากขึน้ และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนให้ดีขึ้น
2. พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรและวิชำกำรสุขภำพจิตและจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้
ดาเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ห่างไกล (โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ) ดังที่ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น เป็นการพัฒนาการเข้าถึงบริการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในถิ่นทุรกันดาน ทาให้การดูแลเด็กมีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น และผลการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชนของ
บุคลากรในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จากการผ่านการอบรมดังกล่าวทาให้บุคลากรในเครือข่ายมีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สมารถพัฒนาเป็นงานวิจัย R2R และนาเสนอ
ผลงานในเวทีมหกรรมวิชาการเขตฯ 12 เรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน (อ.ป่าบอน จ.พัทลุง) อีกทั้ง
ยังได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าสู่การนาเสนอในเวทีสุขภาพจิตนานาชาติ ผ่านการดาเนินงาน Psychosocial
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กลุ่มวัยรุ่น (อ.ป่าบอน จ.พัทลุง) รวมถึงนาความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ผ่านโครงการ To Be
Number 1 (อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส) และการประยุกต์องค์ความรู้จากการอบรมฯ เข้ากับงานประจาอื่นๆ
เช่น การสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (รพ.หาดใหญ่) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิต
เวชซึ่งมีการพัฒนาระบบการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเชื่อมโยง
การดูแลทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสาธารณสุข ระบบชุมชน และระบบโรงเรียน ซึ่งทาให้เด็ กได้รับการดูแลในทุก
มิติและมีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ ในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้ดาเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบการเยียวยาจิตใจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบของ HUGS MODEL ซึ่งเป็น
การนาภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนามารถดูแลตนเองได้ นอกจากนี้ยังมี
การดูแลในกลุ่มพิเศษ กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทาให้กลุ่มที่เข้าถึงยากเหล่นี้ได้เข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านกิจกรรมกลุ่ม การเยี่ยมบ้าน การให้คาปรึกษา และการนาเข้าสู่ระบบ
การรักษาของโรงพยาบาล และยังมีโครงการพิเศษสาหรับกลุ่มผู้พิการ คือโครงการรถเข็ญพระราชทานฯ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านการใช้ชีวิตแก่กลุ่มผู้พิการ โดยร่วมกับ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง USM และ
RICD รักษาการกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจาเมืองโกตาบารู รัฐกลันตันและ EXCO Puan Hajah Mumtaz
bt Md Nawi และนอกจากนี้ยังมีการทา MOU ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านการเยียวยาจิตใจจากภัยพิบัติต่างๆ
โดยปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA Workshop) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และระบบการเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในประเทศไทย และมีผนพัฒนาการเยียวยาจิตใจ
เบื้องต้นในรูปแบบออนไลน์ หรือ PFA E-Learning
3. สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจต่อปัญหำสุขภำพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้ขยาย
เครือข่ายการดาเนิ นงานองค์ความรู้สุ ขภาพจิต สู่พื้นที่โดยการอบรมความรู้ด้านสุ ขภาพจิตชุ มชน ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีความครอบคลุมตาบลร้อยละ 96.99 พร้อมพัฒนาคู่มือด้าน
สุขภาพจิตสาหรับ อสม. รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่าน Social Media การพัฒนา QR
Code ในการใช้แบบประเมินด้านสุขภาพจิตและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และยังมีบริการให้คาปรึกษาผ่าน
โทรศัพท์, Face Book, และ Line Application ซึ่งปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องความเครียด วิตก
กังวล ครอบครัว พฤติกรรม โรคทางจิตเวชและอื่ นๆ รวมถึงการสนับสนุนการอบรมให้กับ กอร.มน ภาค 4
ส่วนหน้า เรื่องการดูแลจิตใจตนเองเมื่อเกิดความเครียด Burnout และสานักทนายความมุสลิม
4. พัฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรให้มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพและมี ธ รรมำภิบ ำล ศูน ย์ สุ ข ภาพจิ ตที่ 12
ดาเนิน งานโดยยึ ด หลั กการควบคุมคุณภาพตามาตรฐาน PMQA ซึ่งทาให้งานเกิดระบบ และวิเคราะห์
กระบวนงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ
รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่
12 ดาเนินงานภายใต้การควบคุมกากับของกรมสุขภาพจิต ผ่านมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
คณะผู้จัดทำ
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 12
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