ก

สารบัญ
หนา
ก
ข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
16
17
19
20
21
56

คํานํา
สารบัญ
หมวด 1 การนําองคกร
 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร ศูนยสุขภาพจิตที่ 12
 อัตรากําลัง
 ผังการบริหารบุคลากร ศูนยสุขภาพจิตที่ 12
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
 แผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต
 ยุทธศาสตรการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต
 ขอมูลทั่วไป : พื้นที่รับผิดชอบ เขตการปกครอง ประชากร เครือขายสุขภาพจิต
 งบประมาณ
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับศูนยสุขภาพจิตที่ 12
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
 KM นวัตกรรมกับการพัฒนา
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
 ซอมแผนอัคคีภัย
หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ
บทสรุปการดําเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 12

ข

หมวด 1
การนําองคกร

1

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร ศูนยสุขภาพจิตที่ 12
วิสัยทัศนหนวยงาน
 ศูนยสุขภาพจิตที่12 เปนองคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต
ระดับเขตสุขภาพ เพื่อใหประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจหนวยงาน
 ศึ ก ษา/วิ เคราะห /วิ จั ย และพั ฒ นาองคค วามรูดานการส งเสริม สุข ภาพจิต และป อ งกัน ป ญ หา
สุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
 พัฒนาศักยภาพเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน
สุขภาพจิต
 เฝาระวังและวางแผนสงเสริมปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบดวยขอมูล
สารสนเทศดานสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
คานิยมหนวยงาน
S = Smile ยิ้มรับทุกสถานการณ
O = Outreach เขาถึงทุกพื้นที่
U = Universal ความเปนสากล
T = Technology teamwork and multitasking การใชเทคโนโลยีและการทํางานเปนทีม
H = Harmonize ประสานสามัคคี
E = Education เรียนรูตอเนื่อง
R = Reveal เปดเผย มีธรรมาภิบาล
N = Network and no discriminate สรางเครือขายและไมเลือกปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
1. สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุมวัยโดยการมีภาคีเครือขายเปน
หุนสวน
2. สรางความตระหนักรูดานสุขภาพจิตดวยองคความรูและสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต

2

อัตรากําลัง
ศูนยสุขภาพจิตที่ 12
พนักงานราชการ
ขาราชการ
33

ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 สงขลา
ขาราชการ
รวมทั้งสิ้น

3
13

10
6

คน
คน

คน

ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ปตตานี
คน

คน รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ
5 คน
พนักงานราชการ 17 คน
รวมทั้งสิ้น

22 คน

3

ผังการบริหารบุคลากร ศูนยสุขภาพจิตที่ 12

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.พงศเกษม ไขมุกด
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.สมัย ศิริทองถาวร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.นพพร ตันติรังสี
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
ศูนยสุขภาพจิตที่12

นายบุญฤกษ จิงา
ที่ปรึกษา

นางสาวเจะเยาะ มะนิ / นางสาวอินทิรา พวงสมุทร
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางสาวลลิภัทร บัวทอง
หัวหนากลุมงานวิชาการสุขภาพจิต

4

หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

5

แผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต

6

ยุทธศาสตรการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12

7

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต

8

ขอมูลทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมุงเนนการดําเนินงานแบบบูรณาการ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายในการ
ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุมวัยทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยยังคงมุงเนนในการพัฒนาสู
“การเปนศูนยกลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ” มีความเปนเลิศในงานวิชาการ
บริการ และการบริหารดานสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว คือ “ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข”
ในปงบประมาณป 2562 ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดดําเนินการตามนโยบายกรมสุขภาพจิต โดยมีการ
ขับเคลื่อนการดําเนิ นงานสงเสริมป องกัน ปญ หาสุขภาพจิตตามกลุมวัย พัฒ นาความเชี่ยวชาญด านสงเสริม
ปองกันปญหาสุขภาพจิตและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต ซึ่งได
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดในมิติดานประสิทธิผล 8 ตัวชี้วัด
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 1 ตัวชี้วัด มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4 ตัวชี้วัด และมิติดาน
พัฒนาองคกร 4 ตัวชี้วัด มีผลคะแนนถวงน้ําหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาพรวม 4.5372 คะแนน
ทั้งนี้ ศูน ยสุขภาพจิตที่ 12 มีการดําเนิ นงานที่ แตกตางจากศูนยสุขภาพจิตอื่น ๆ กลาวคือ การดู แล
สุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีความรุนแรงจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยให
การชวยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่ไดรับผลกระทบทั้งกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมกรณียุงยาก
ซับซอน

พื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 12

9

จํานวนเขตการปกครองและหนวยบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

16
7
10
11
12
8
13
77

127
36
87
65
115
58
77
565

1,022
279
723
670
642
380
589
4,305

เขตการปกครอง
หลังคา
เทศบาล
เรือน
นคร
535,010
2
103,019
229,122
1
192,087
188,289
164,531
1
212,873
1,624,931
4

เทศบาล
เมือง
11
1
1
1
1
2
17

เทศบาล
ตําบล
35
6
20
47
17
12
16
152

อบต. อบจ.
92
34
77
25
97
47
72
452

1
1
1
1
1
1
1
1

หนวยบริการสาธารณสุข
รพศ./ รพช. รพ.สต./
รพท.
PCU
1/1
15
175
-/1
6
55
1/9
125
-/1
10
124
-/1
11
129
1/1
6
81
-/2
11
111
3/7
68
797

จํานวนประชากรและศาสนา เขตสุขภาพที่ 12
จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
698,905
733,723
159,766
161,808
314,781
328,335
255,830
269,214
355,424
362,653
264,928
267,398
397,100
405,374
2,446,734 2,366,697

จังหวัด
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

ศาสนา (รอยละ)
อิสลาม
พุทธ
33.16
63.71
76.77
23.02
15.69
84.10
11.98
88.01
86.25
13.85
77.50
20.40
89.05
10.74

รวม
อื่นๆ
1,432,628
3.13
321,574
0.21
643,116
0.20
525,044
0.05
718,077
0.05
532,326
2.10
802,474
0.21
4,172,765
อางอิง ระบบสถิติทางการทะเบียน ณ ธันวาคม 2561

จํานวนเครือขายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

จิตแพทย
7
1
2
3
3
4
3
23

จิตแพทยเด็ก
และวัยรุน
3
2
1
1
7

พยาบาล
PG
17
7
6
6
11
7
24
78

พยาบาล
PG เด็ก
11
4
1
4
13
4
12
49

พยาบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการ
ป.โท
สาธารณสุข
21
22
1
6
5
10
7
2
16
1
1
5
24
4
9
15
2
5
23
14
72
97
24
10

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2560– 2562
งบประมาณ/ป

2560

2561

2562

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

4,379,014.40
1,967,000.00
5,779,000.00

4,492,000.00
2,458,000.00
1,849,000.00

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

272,600.00
74,000.00
600,000.00
13,071,614.40

470,000.00
141,300.00
9,410,300.00

300,000.00
300,000.00
12,974,996.70

232,200.00
232,200.00
13,303,814.40

39,170.00
39,170.00
9,449,470.00

งบประมาณ
งบดําเนินงานปกติ
งบพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต
งบขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงาน
สุขภาพจิต
งบ PM
งบลงทุน
งบผรส.
งบอุดหนุน
รวม
งบนอก
งบUNICEF
งบ สปสช.
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ปงบประมาณ 2562
งบขับเคลื่อนนโยบายการ งบลงทุน, 141,300.00
ดําเนินงานสุขภาพจิต,
1,849,000.00

งบ PM, 470,000.00

งบ UNICEF, 232,200.00

งบดําเนินงานปกติ,
4,492,000.00

งบพัฒนางานวิกฤต
สุขภาพจิต, 2,458,000.00

งบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น
9,449,470.00 บาท

ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.62
11

งบประมาณรายจาย(งบดําเนินงาน) ประจําป 2560 – 2562
คาใชจาย/ปงบประมาณ
เดินทางไปราชการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
แพทยไมปฏิบัติเวชฯ สวนตัว
พตส.
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสิ้นเปลือง
คาซอมแซม
งานบานงานครัว
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
น้ํามันเชื้อเพลิง
รวม

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

2562
1,428,432.00
29,480.00
50,000.00
79,000.00
25,828.00
8,925.00
70,651.00
169,050.00
21,931
50,404.03
48,025.00
56,594.71
770.94
107,286.12
2,146,377.80

12

หมวด 3
การใหความสําคัญของผูรับบริการ
และผูมีสว นไดสวนเสีย

13

ผูมีสวนไดสวนเสียกับศูนยสุขภาพจิตที่ 12

7 จังหวัดภาคใตตอนลาง (เขตสุขภาพที่ 12)

บุคลากรสาธารณสุข

นอกระบบสาธารณสุข

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

เครือขายภาคประชาสังคม

องคกร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อสม.

สพฐ. (เขตการศึกษา/โรงเรียน)

แกนนําชุมชน/เยาวชน

UNICEF

มหาวิทยาลัย

ผูนําศาสนา

ศูนยการศึกษาพิเศษ

สถานีวิทยุทอ งถิ่น

แพทยไร
พรหมแดน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประชาชนทั่วไป

ICRC

NGO

องคกรระหวางประเทศ

ทหาร
ศอบต.

14

คําอธิบาย
1. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานในระบบสาธารณสุขที่ทํางานสุขภาพจิตเครือขายกับศูนย
สุขภาพจิตที่ 12 ไดแก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร สํานักงานสาธารณสุข 7 จังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล
2. นอกระบบสาธารณสุ ข หมายถึ ง หน วยงานสนั บ สนุ น งานสุ ขภาพจิ ต ส งเสริ มให ป ระชาชนมี
สุ ขภาพจิ ต และคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้น เช น องค กรปกครองสวนทองถิ่น ศูน ยบ ริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) สํานั กงานพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย (พม.) ทหาร หนวยงานดานการศึกษาที่เปน ที่
ปรึกษาเรื่องวิช าการ ได แก มหาวิทยาลัย และหน วยงานที่ เป น ผูรับ การชวยเหลือ ได แก โรงเรีย นในระดั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนยการศึกษาพิเศษ
3. เครือข ายภาคประชาสั งคม หมายถึง ผู รวมขับเคลื่ อนงานสุขภาพจิ ตในพื้ น ที่ห รือชุมชน ไดแก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) แกนนําชุมชน/เยาวชน คือ กํานัน ผูใหญบาน ประจําหมูบาน/
เยาวชน ผูนําศาสนา คือ โตะอีหมาม ครูทางศาสนาอิสลาม สถานีวิทยุทองถิ่น คือ สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน
สถานีวิทยุมอ.ปตตานี และกลุมประชาชนทั่วไปที่ไดรับการคัดกรองสุขภาพจิต
4. องคกรอื่นๆ หมายถึง องคกรที่ชวยเหลือประชาชนกลุมเฉพาะในพื้นที่ เชน กลุมเปราะบาง กลุม
เห็ น ต างจากรัฐ ที่ ตอ งได รั บ การดู แ ลด า นสุ ขภาพจิ ต ได แก NGO ตางๆ ในพื้ น ที่ เชน องคก ร HAP องค ก ร
PERWANI เปนตน และองคกรระหวางประเทศที่สนับสนุนและทํางานรวมกันในพื้นที่ ไดแก องคกรยูนิเซฟ
ป ร ะ เท ศ ไท ย (UNICEF Thailand) อ งค ก ร แ พ ท ย ไร พ รม แ ด น (Doctors Without Borders) แ ล ะ
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (The Thai Red Cross Society International Committee of the
Red Cross : ICRC)

15

หมวด 4
การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู
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KM นวัตกรรมกับการพัฒนา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูสรางสรรค
(Knowledge Creation)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย 135 คน

1. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยีที่
สร า งสรรค เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการทํ างาน และ
ความสําเร็จการดําเนินสุขภาพจิตและจิตเวช
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินสุขภาพจิตและจิตเวช

1. ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและหรือผูรับผิดชอบงานกลุม
วัยระดับสสจ.
2. ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือผูรับผิดชอบงานกลุมวัย
ระดับรพ.
3. ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือผูรับผิดชอบงานกลุมวัย
ระดับอําเภอ
4. ตัวแทนภาคประชาชน/โรงเรียน
5. วิทยากรและคณะทํางาน

ภาพกิจกรรม

ผูเขารวมประชุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิชาการนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ( Best
Practice) ทําใหเกิดการตอยอดความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานสุขภาพจิตดังนี้
1) การประกวดผลการดําเนินงานการสงเสริมและปองกันสุขภาพจิตตามกลุมวัยจํานวน 23
เรื่อง
2) การประกวดภาพถาย จํานวน 35 เรื่อง
3) การประกวดเรื่องเลา จํานวน 13 เรื่อง
4) การประกวดการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 8 รางวัล

ความสําเร็จ
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ผูเขารวมประชุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิชาการนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ( Best Practice) ทําใหเกิดการตอยอดความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนางาน
สุขภาพจิตดังนี้
5) รางวัลบุคคลตนแบบการทํางานดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต
ลําดับ

ชื่อ

สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1

นายแพทยสมหมาย

บุญเกลีย้ ง

2

แพทยหญิงทับทิม

ชาติวัฒนธรรม นายแพทยเชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

3

นายแพทยโนราห

ทัศนสุวรรณ

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปตตานี

4

นายแพทยมูหาหมัดอาลี

กระโด

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปตตานี

5

นายชานนท

มณีศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี

6

นางมยุรี

ลัคนาศิโรรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

7

นางสาวแวซําซียะ

ปารามัล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

8

นางวัลภา

คนเที่ยง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน

ผูชวยเลขาธิการ ศูนยอํานวยการบริหาร ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต
จังหวัดชายแดนใต

ประเภทรางวัล
บุคคลตนแบบสรางสรรคสังคม ดานการดําเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12
บุคคลตนแบบดีเลิศ ดานการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิต
เวช ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12
บุคคลตนแบบดีเลิศ ดานดําเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
และจิตเวช ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12
บุคคลตนแบบดีเลิศ ดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12
บุคคลตนแบบ ดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12

โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง

บุคคลตนแบบ ดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต ระดับอําเภอ เขตสุขภาพที่ 12
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะดาวา อําเภอยะ บุคคลตนแบบ ดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
รัง จังหวัดปตตานี
สุขภาพจิต ระดับตําบล เขตสุขภาพที่ 12
สังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตรุด
บุคคลตนแบบ ประเภท อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
อําเภอเมือง จ.ตรัง
หมูบาน ดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 12

18

หมวด 5
การมุงเนนบุคลากร

19

ซอมแผนอัคคีภัย
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการเหตุการณเพลิงไหมในอาคารสูง

ภาพกิจกรรม

20

หมวด 6
การมุง เนนระบบการปฏิบัติการ

21

โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา
เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการสงเสริมพัฒนาการดวย TEDA4I ไมครอบคลุม

ปญหา

เปาหมาย

เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการติดตามกระตุนดวย TEDA4I รอยละ 60 และไดรับกระตุนจนมีพัฒนาการจนสมวัย รอยละ 30
เด็กกลุม เสีย่ งที่ไดรบั การคัดกรองแลวพบวาสงสัยลาชาไดรับการกระตุนจนมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 80

KSF

พอแมผูปกครอง
มีความรู/ ใหความสําคัญ

Partnerships
มีสวนรวม

ฐานขอมูล
ที่ครบถวน ถูกตอง

คลีนิคกระตุนพัฒนาการ

บุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญดานเด็ก
PG เด็ก

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ไมมเี วลา/
ไมมเี งิน/อยูกับตายาย

ขาดการสงตอขอมูลแก
เครือขายที่เกี่ยวของ

ไมเขาใจวิธีการลงขอมูลใน HDC
และ Timeline
ไมมีเวลาลงขอมูล

การเปดบริการวัน/เวลา
สถานที่

ไมครอบคลุม
(รอยละ 15)

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

อบรมใหความรู
เยี่ยมบาน

สงตอขอมูล/
จัดเวทีคืนขอมูล/รวมกัน
ติดตาม Cases

พัฒนาศักยภาพ จนท. การ
บันทึกขอมูลและ
ติดตามประเมินผล

ปรับปรุงแบบบริการ
เชิงรุกในชุมชน/อบรม
รพ.สต.นํารอง

เพิ่ม PG เด็ก/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่
รับผิดชอบ

ผลผลิต
(OP)

พอแม
มีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น

เจาหนาที่และ อสม.คัดกรอง
และติดตามเด็กในชุมชน

ลงขอมูลไดครบถวน
ถูกตองตามระยะเวลาที่กาํ หนด

เปดคลินิกกระตุนพัฒนาการเด็ก
ลาชาใน รพ.สต.
เพิ่มบริการมากขึ้น

PG เด็ก 33 อําเภอ ขาด
อีก 44 อําเภอ

ผลลัพธ
(OC)

เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการติดตามกระตุนดวย TEDA4I รอยละ 39.18 ไดรับการกระตุนจนมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 41.92
เด็กกลุม เสีย่ งที่ไดรบั การคัดกรองแลวพบวาสงสัยลาชาไดรับการกระตุนจนมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 97.50
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โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา
วัตถุประสงค
เนน

เพื่อมุงเนนการพัฒนาเครือขายใหมีระบบดูแลเด็กที่มีพัฒนาการลาชาใหมีคุณภาพ

“ติดตามกระตุนพัฒนาการ ดูแลเด็กอยางตอเนื่องทั้งในเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาพัฒนาการ และ
เด็กที่มีพัฒนาการลาชา”
ปญหาที่พบในการดําเนินงานและการแกไขปญหา ปงบประมาณ 2562

ผูปกครอง : การเดินทางยากลําบากมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ความเชื่อ/ทัศนคติ ที่ไมเห็นความสําคัญ >>เจาหนาที่ทํางานเชิง
รุก ลงเยี่ยมบานและกระตุนพัฒนาการที่บาน พรอมเครือขาย อสม.ในชุมชน
เจาหนาที่ :
• ขาดอุปกรณ TEDA4I ในบางจังหวัด >>ไดสนับสนุนอุปกรณ TEDA4I ครบทุกโรงพยาบาล ในเขตฯ 12 เมื่อ
เดือน มกราคม 2562
• เจาหนาที่ขาดความมั่นใจในเครื่องมือ TEDA4I >>แจงคุณภาพของเครื่องมือ TEDA4I แตในบางพื้นที่ยังคงใช
เครื่องมือ DSI, TDSI และ DENVER II เด็กยังคงไดรับการกระตุนพัฒ นาการแตจะไมมีการบันทึกขอมูลใน
HDC
- ขาดทักษะการแจงผลพัฒนาการลาชาตอผูปกครอง และขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน >>จัดอบรมทักษะการสื่อสาร การแจง
ขาวราย และ Empowerment แกเครือขาย เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562
- ขาดการทํางานแบบบูรณาการ ทําใหขอมูลไมเชื่อมตอกันระหวางผูรับผิดชอบ DSPM และTEDA4I >> จัดประชุมผูรับผิดชอบ
งาน DSPM และTEDA4I พรอมลงเยี่ยมติดตามในพื้นที่ 7 จังหวัด เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2562
(1) ขาดความมั่ น ใจในการประเมิ น ผลพั ฒ นาการเด็ ก >> จั ด อบรมการใช เครื่อ งมื อ TEDA4I ใน รพ.สต.นํ าร อ ง และ
เครือขายผูที่ไมเคยผานการอบรมการใชเครื่องมือ TEDA4I เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561
(2) ขาดความเขาใจในการบันทึกขอมูล ทําใหบันทึกขอมูลไมครบและไมถูกตอง >> ลงเยี่ยมติดตามในพื้นที่ 7 จังหวัด เมื่อ
เดือนมกราคม – กุมภาพัน ธ 2562 และอบรมการบันทึกขอมูล TEDA4I ในระบบ HDC รวมกับโรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
- ในการบันทึกขอมูล DSPM ลาชาเกินหวงเวลาการติดตาม TEDA4I >> เนนย้ําตอผูรับผิดชอบงาน DSPM ใหมีการบันทึกขอมูล
เปนปจจุบัน ผาน สสจ.ทุกจังหวัด

กาวตอไปของการดําเนินการ ปงบประมาณ 2563
1. ศึกษารูปแบบการสงเสริมพัฒนาการเด็กแบบองครวมที่เหมาะสมในเขตสุขภาพที่ 12
2. เยี่ยมติดตามการกระตุนพัฒนาการเด็กดวย TEDA4I
3. พัฒนาระบบการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการลาชา โดยทีม Child Delay Manager ใน
พื้นที่
4. การเสริมสรางใหครอบครัว ชุมชน และ ภาคีเครือขายเห็นความสําคัญในการเฝา
ระวังพัฒนาการ และการเลี้ยงดูเด็ก
5. ศูนยสุขภาพจิตรวมกับศูนยอนามัยจัดอบรม เรื่องการสื่อสารเชิงบวกแกผูปกครอง
6. อบรมการฝ ก พู ด ให กั บ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานคลิ นิ ก กระตุ น
พัฒนาการเด็ก
7. อบรมการบั นทึกขอมูล TEDA4I ใน HDC พรอมทั้ งสนับสนุ นการดําเนิน การอื่น ๆ
ตามความตองการของพื้นที่

ภาพกิจกรรม
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โครงการเสริมสรางสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
เด็กวัยเรียนมีปญหาพฤติกรรม อารมณและการเรียนรูต่ํากวามาตรฐาน

ปญหา

เปาหมาย

เด็กวัยเรียนกลุม เสี่ยงไดรับการดูแลจนดีขึ้นรอยละ 85

KSF

ระดับบริหารของเขตพื้นที่
การศึกษาใหความสําคัญ

ครู/ผูปกครองใหความสําคัญและมีสวนรวม

สถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน
บูรณาการรวมกับ พชอ.

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

นโยบายวัยเรียนของกรม
สุขภาพจิต

-ครูขาดความรู
-ทัศนคติของผูปกครอง

ขาดฐานขอมูลสะทอนพฤติกรรมเด็กกลุมเสี่ยง
วัยเรียนที่เปนระบบ

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

เสริมพลังครูและผูปกครอง
เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน

ใหความรูพอแม/ผูปกครอง
ใหมีความตระหนักมากขึ้น

ทบทวนระบบที่มีอยูเพื่อการเฝาระวังเด็กกลุมเสีย่ ง

ผลผลิต
(OP)

-ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ใหความสําคัญในการดูแลเด็กกลุมเสี่ยงวัยเรียน
-ครูมีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น ในการดูแลเด็กกลุมเสี่ยงและสื่อสารใหกับพอแม/ผูปกครอง
-มีการทบทวนการดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงระหวางสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน (พอแม/ผูปกครอง)

ผลลัพธ
(OC)

เด็กวัยเรียนกลุม เสี่ยงไดรับการดูแลจนดีขึ้นรอยละ 88.5
24

โครงการเสริมสรางสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาคูเครือขายใหสามารถจัดการดูแล
สุขภาพจิตเด็กกลุมวัยเรียน
-เพื่ อ ให นั ก เรี ย นกลุ ม เสี่ ย งได รั บ การดู แ ล
ชวยเหลือ
จนดี ขึ้ น (การคั ด กรอง ส ง เสริ ม และปรั บ
พฤติกรรม)

กลุมเปาหมาย
-เด็กวัยเรียนที่มีชวงอายุ 6-12 ป
กํ า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาปที่ 1-6
-บุคลากรสาธารณสุข
-บุคลากรทางการศึกษา

การดําเนินกิจกรรม
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารนโยบายเขต
การศึกษาและสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
-พัฒนาศักยภาพผูดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงแก
บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
-เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานดูแลชวยเหลือเด็ก
กลุมเสี่ยงบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ
-แลกเปลี่ ย นเรีย นรูก ารดู แลช วยเหลื อ เด็ ก กลุ ม
เสี่ยงวัยเรียน

ภาพกิจกรรม

ความสําเร็จ
-เด็กวัยเรียนกลุมเสีย่ งไดรับการดูแลจนดีขึ้นรอยละ 88.5
-ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหความสําคัญในการดูแลเด็กกลุมเสี่ยงวัยเรียน
-ครูมีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น ในการดูแลเด็กกลุมเสี่ยงและสื่อสารใหกับพอแม/ผูปกครอง
-สถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน (พอแม/ผูปกครอง) มีแนวทางการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยง
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สุขศาลาพระราชทาน
ปญหา

เปาหมาย

พอแมผูปกครองขาดความรู/ความตระหนัก เรื่องการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ผูปกครองไดรับการสงเสริมทักษะการกระตุนพัฒนาการและสรางวินัยเชิงบวกในพอ แม ผูปกครอง 86 คน

KSF

พอแมผูปกครอง
มีความรู/ ใหความสําคัญ

บุคลากรสาธารณสุขมีความรู/สามารถนําไปใชได

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ผูปกครองขาดความรูการสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก

บุคลากรขาดความรูการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียน

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

ประชุมคณะทํางานในพื้นที่

ผลผลิต
(OP)

พอแม
มีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ
(OC)

อบรมใหความรูบุคลากรเรื่องการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กและการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมทักษะการกระตุน
พัฒนาการและสรางวินัยเชิงบวก

บุคลากรมีความรู ทักษะเพิ่มขึ้น

-เด็กปฐมวัยในพื้นที่เปาหมายไดรบั การสงเสริม /กระตุนพัฒนาการ
-บุคลากรในพื้นที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการ
-พอแมผูปกครองสามารถดูแลพัฒนาการและสรางวินัยเชิงบวกใหกับบุตรหลานได
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สุขศาลาพระราชทาน
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

1.เพื่ อ ทราบข อมู ล การดํ าเนิ น งานการดู แ ล
ส งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย วั ย เรี ย นใน
พื้นที่
2. เพื่อวิเคราะหหาปญหาและความตองการ
ของชุ ม ชนและวางแผนการดู แ ลช ว ยเหลื อ
รวมกับหนวยงานในพื้นที่
3. เพื่อเสริมพลังการดําเนินงานของบุคลากร
ในพื้นที่ใหมีความรู ทักษะการคัดกรอง การ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการดูแล
ชวยเหลือเด็กวัยเรียนที่เสี่ยง/มีปญหาดาน
สุขภาพจิต
4.เพื่ อสงเสริมทั กษะการกระตุ น พั ฒ นาการ
การดูแลเลี้ยงดูเด็ก และสรางวินัยเชิงบวกใน
พอ แม ผูปกครองชายแดนภาคใต

- เด็ ก ป ฐ ม วั ย ใ น พื้ น ที่
ดําเนินการ
- พ อ แม ผู ป กครองของเด็ ก
ปฐมวัยในพื้นที่ดําเนินการ
- บุ คลากรผูรับ ผิดชอบงาน/
ผู ดู แ ล พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ
สุขภาพจิตเด็กในพื้นที่

1 .ประชุมคณะทํางานในพื้นที่
2.จั ดอบรมให ความรูบุ คลากรเรื่องการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
3 .อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส งเสริ ม ทั ก ษะ
การกระตุนพัฒนาการและสรางวินัยเชิง
บวก
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม

1. ผูปกครองมีความรู ทักษะ เขาใจและเห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการและ
การสรางวินัยเชิงบวก ไดนํากิจกรรมที่ไดเรียนรูกลับไปทําที่บานเห็นความเปลี่ยนแปลง
เลนกับลูกมากขึ้น
2. บุ ค ลากรสาธารณสุ ข เจ าหน าที่ สุ ขศาลา และครู ศู น ย เด็ กเล็ กมี ค วามรู ความเข าใจ
ทักษะการการสงเสริมพัฒนาการและการสรางวินัยเชิงบวก
ปญหาอุปสรรค
1. สวนกลางจัดสรรงบประมาณลาชาสงผลใหการดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามที่วางไว
2. ไมสามารถกําหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนไดเนื่องจากทีมจัดกิจกรรมกับทาง
โรงเรียนวางไมตรงกันทําใหตองเลื่อนวันจัดหลายครั้ง

ผลการดําเนินงาน
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โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
ปญหา

เปาหมาย
KSF

เยาวชนถูกกระตุนดวยสิ่งเรารอบขางและสนองตอบตอสิ่งเราในทางที่ผิด ซึ่งสงผลใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม อันเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณในการปองกันและการดําเนินชีวิตใน
เรื่องดังกลาวที่ไมถูกตอง นําไปสูการเกิดปญหาในการตั้งครรภไมพึงประสงคหรือทองกอนวัยเกิดขึ้น
เพื่อสงเสริมใหวัยรุนมีภูมคิ ุมกันในการดําเนินชีวิต และสนับสนุนใหโรงพยาบาลคูเ ครือขายรวมกับโรงเรียนดําเนินการดูแลชวยเหลือและเยียวยาวัยรุนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงไดอยางถูกตองและเหมาะสมรวมทั้งพัฒนาการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยรุนในพื้นที่อยางตอเนื่องตอไป
ประชาชน
มีความรู/ ใหความสําคัญ

จนท.สุขภาพจิตและปชช.
มีสวนรวม

ไดรับความรูที่ถูกตอง

รพ.จิตเวช และกลุมงานที่เกีย่ วของ

การขับเคลื่อนงานวัยรุนโดยทีม Teen Manager
ยังไม ชัดเจน โดยสวนใหญเมื่อพูดถึงงานวัยรุนจะ Focus ไปที่ งานอําเภออนามัย
เจริญพันธุ มากกวาระบบ OHOS และ Teen Manager

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (OHOS) ยังขาดการเชื่อมโยง
การทํางานระหวางโรงเรียนและโรงพยาบาลในบางคูเครือขาย

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

คืนขอมูลการเฝาระวัง

แจกสื่อ/แผนพับ/ขอมูล
สนับสนุนการสอตอ

พัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
นักเรียนกลุม เสี่ยง

บริหารการชวยเหลือ
เชิงรุกในพื้นที่

วัยรุน
มีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น

ครูคัดกรองและ
ติดตามกลุมเสีย่ ง

ครูเขาใจระบบการสงตอนักเรียน

ตระหนักและเฝาระวังเพิ่มขึ้น

ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ
(OC)

1. นักเรียนวัยรุนกลุมเสี่ยงที่มีปญ
 หาพฤติกรรมอารมณไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเปนระบบตามบริบทของพื้นที่
2. บุคลกรที่เกี่ยวของกับงานดูแลชวยเหลือวัยรุนกลุมเสี่ยงมีความรูค วามเขาใจในการดําเนินงานอยางเปนระบบ
- มีการสนับสนุนใหโรงเรียนคูเครือขายโดยครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนดวยเครื่องมือ เชน การสังเกต สัมภาษณ ระเบียนสะสม แบบประเมินจุดออนจุด
แข็ง (SDQ) หรือเครื่องมืออื่นๆรวมดวย
- จัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมมีปญ
 หา โดยพิจารณาเลือกใชเพื่อชวยเหลือนักเรียนไดมากกวา 1 กิจกรรม
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โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุน
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหวัยรุนมีภูมิคุมกันใน
การดํ าเนิ น ชี วิ ต และสนั บ สนุ น ให
โรงพยาบาลคู เ ครื อ ข า ยร ว มกั บ
โรงเรียนดําเนินการดูแลชวยเหลือ
และเยี ย วยาวั ย รุ น ที่ มี พ ฤติ ก รรม
เสี่ยงไดอยางถูกตองและเหมาะสม
รวมทั้ ง พั ฒ นาการขั บ เคลื่ อ นงาน
สุ ข ภาพจิ ต วั ย รุ น ในพื้ น ที่ อ ย า ง
ตอเนื่องตอไป

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

บุ ค ลากรสาธารณสุ ข บุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา และบุ ค ลากรที่
เกี่ ย วข อ งที่ ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การดูแลชวยเหลือวัยรุน

- คืนขอมูลการเฝาระวัง
- แ จ ก สื่ อ /แ ผ น พั บ /ข อ มู ล
สนับสนุนการสอตอ
- พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ค รู ผู ดู แ ล
นักเรียนกลุมเสี่ยง
- บ ริ ห า ร ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ
เชิงรุกในพื้นที่

รูปภาพกิจกรรม

ผลลัพธ

1. นักเรียนวัยรุนกลุมเสี่ยงที่มีปญ
 หาพฤติกรรมอารมณไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเปนระบบตามบริบทของพื้นที่
2. บุคลกรที่เกี่ยวของกับงานดูแลชวยเหลือวัยรุนกลุมเสี่ยงมีความรูค วามเขาใจในการดําเนินงานอยางเปนระบบ
- มีการสนับสนุนใหโรงเรียนคูเครือขายโดยครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนดวยเครื่องมือ เชน การสังเกต สัมภาษณ ระเบียน
สะสม แบบประเมินจุดออนจุดแข็ง (SDQ) หรือเครื่องมืออื่นๆรวมดวย
- จัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมมีปญ
 หา โดยพิจารณาเลือกใชเพื่อชวยเหลือนักเรียนไดมากกวา 1
กิจกรรม
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โครงการพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันสุขภาพจิตวัยทํางาน
ปญหา

ความสุขของประชาชนกลุมวัยทํางาน

เปาหมาย

รอยละ 30 ของประชาชนในอําเภอเปาหมายเขตสุขภาพที่ 12 มีการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต โดยการใชโปรแกรมสรางสุขวัยทํางานในชุมชนและสถาน
ประกอบการ

KSF

เจาหนาที่สาธารณสุขมีแนวทาง
การดําเนินงานในกลุม วัยทํางาน

ชุมชนและสถานประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิต
และวิธีการคลายเครียดเพิ่มขึ้น

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

การจัดกิจกรรมในกลุมวัยทํางาน
ไมมีแบบแผนที่ชัดเจน

ประชาชนในชุมชนและสถานประกอบการ ไมเขาใจเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิต
และการจัดการความเครียดที่เหมาะสม

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

อบรมใหความรูผานกิจกรรม
โปรแกรมสรางสุขวัยทํางานของกรมสุขภาพจิต

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตผานกิจกรรมโปรแกรมสรางสุขวัยทํางานของ
กรมสุขภาพจิตโดยเจาหนาที่สาธารณสุข/หรือจาหนาที่ในสถานประกอบการที่
ผานการอบรม

ผลผลิต
(OP)

เจาหนาที่สาธารณสุขมีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น

ประชาชนวัยทํางานกลุมเปาหมายสามรถจัดการกับความเครียดของตนเองได
เบื้องตน

ผลลัพธ
(OC)

1.ชี้แจงการใชโปรแกรมสรางสุข เขต 12 จํานวน 26 อําเภอ คิดเปนรอยละ 33.8
2.รอยละ 30 ของอําเภอเปาหมายเขต 12 เทากับ 24 อําเภอ ( 29 แหง ไดแก ชุมชน 26 แหง และ สถานประกอบการ 3 แหง)
3.รอยละ 100 ของอําเภอเปาหมาย (24 อําเภอ) ใชโปรแกรมสรางสุขในชุมชนและสถานประกอบการ
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โครงการพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
วัยทํางาน
1 เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายใหมีความรูความเขาใจและมีแนว
ทางการดําเนินงานในการปองกันปญหาสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุขและสถานประกอบการ
2 เพื่ อ ประเมิ น ความสุ ข และสนั บ สนุ น ประชาชนกลุ ม วั ย ทํ างาน กลุ ม เสี่ ย งได รั บ การดู แลช ว ยเหลื อ
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยางตอเนื่อง ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ และ ชุมชน

วัตถุประสงค





คัดเลือกกลุมเปาหมาย
การใชโปรแกรมสรางสุขวัยทํางาน
19 อําเภอ 20 แหง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
การใชโปรแกรมสรางสุขวัยทํางาน
เขต 12 จํานวน 26 อําเภอ (7 จังหวัด)


ดําเนินกิจกรรมการใชโปรแกรมสราง
สุขในชุมชนและสถานประกอบการ
Setting ชุมชน 26 แหง
Setting สถานประกอบการ 3 แหง


ปญหาอุปสรรค
ระยะเวลาการจั ด กิ จ กรรมของโปรแกรมค อนข างสั้ น (1 วั น ) ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาตามเนื้ อหา
กิ จ กรรมมี จํ า นวนที่ ม าก ทํ า ให ก ารเรี ย นรู ที่ ค อ นข า งใช เ วลาที่ ก ระชั บ ส ง ผลให ไม ส ามารถลง
รายละเอียดไดมากเทาที่ควร จําเปนตองไปศึกษาเองเพิ่มเพิ่ม ทั้งนี้เพราะผูเขารวมไมสามารถหยุด
งานไดหลายวัน
ภาพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ปญหา

ดําเนินงานสรางสุข 5 มิติในชมรมผูสูงอายุไมครอบคลุมทุกชมรม

เปาหมาย

พื้นที่เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 20 ของจํานวนอําเภอในเขตสุขภาพ ดําเนินการสรางสุข 5 มิติ จํานวน 15 อําเภอ

KSF

สมาชิกในชมรมผูสูงอายุ

เครือขาย

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ขาดความรูค วามเขาใจกิจกรรมสุข5มิติ

ภาระงานของบุคลากรเพิ่มขึ้นทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

ประชุมเตรียมความพรอม
คณะทํางาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
พัฒนาระบบสงเสริมและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ

ประเมินภาวะสุขภาพจิต

นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิต
และปองกันปญหาสุขภาพจิตในผูส ูงอายุ

ผลผลิต
(OP)

เครือขายมีความเขาใจแนว
ทางการดําเนินงาน

เครือขายมีความรูความเขาใจ
กิจกรรมสุข5มิติ

ผลการประเมินภาวะ
สุขภาพจิต

ติดตามและใหคําแนะนําการดําเนินงาน

ผลลัพธ
(OC)

ผูสูงอายุในชมรมผูส ูงอายุมีความสุขเพิ่มขึ้น หลังการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม สรางสุข 5 มิติ
(พุทธวิถีสรางสุข/สุนนะฮสรางสุข) มีความสุขเทากับคนทั่วไป และมีความสุขดีกวาคนทั่วไป เทากับรอยละ 90.9 จากผูส ูงอายุทั้งหมด 14,606 คน
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โครงการพัฒนาสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
1.เพื่อพั ฒ นาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและ
ภาคี เครือ ข ายให มี ค วามรู ความเข าใจและสามารถ
ดํา เนิ น การจั ด กิจ กรรมการสรางสุ ข 5 มิ ติ ในชมรม
ผูสูงอายุ
2.เพื่ อ ให บุ ค ลากรสาธารณสุ ข สามารถดํ า เนิ น การ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป อ งกั น ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
ตลอดจนให ก ารดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู สู ง อายุ ที่ มี ป ญ หา
สุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

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

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่ อ พั ฒ นาระบบส ง เสริ ม และป อ งกั น ป ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต ในวั ย สู ง อายุ โ ดยผู เ ชี่ ย วชาญและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- ประเมินภาวะสุขภาพจิต
- นิ เ ทศ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต และป อ งกั น ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ใน
ผูสูงอายุ

ภาพกิจกรรม

1. บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายมีทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผานกิจกรรม
การสรางสุข 5 มิติ
2. บุคลากรสาธารณสุขสามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต
ตลอดจนใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
1. ขาดการบูรณาการงานสูงอายุรวมกับงานสุขภาพจิต
2. เปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอย ขาดการสงตองาน
3. ภาระงานของบุคลากรเพิ่มขึ้นตามตัวชี้วัด เนนแตการคียขอมูล ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จํานวนสื่อยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ควรมีการวางระบบงานระหวางฝายใหชัดเจน
6. ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 จะทยอยแจกสื่อเฉพาะพื้นที่ที่เขารวมกอน และจะมีการเพิ่มปริมาณพื้นที่ไปเรื่อยๆอยาง ครอบคลุม
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โครงการพัฒนาการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ
บางพื้นที่ขาดความเขาใจและเชื่อมโยงบูรณาการการดําเนินงานเขากับ พชอ.

ปญหา

เปาหมาย

KSF
สถานการณ
ปจจุบนั (S)
กลยุทธ /
แผนงาน(P)
ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ
(OC)

ใหความรู เขาใจหลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานในพื้นที่และเกิดการบูรณาการการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเขากับ พชอ.
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงานมี
ใจในการปฏิบัติงาน

ผูบริหารใหความสําคัญ

บางพื้นที่ยังไมสามารถบูรณาการการดําเนินงานสุขภาพจิตกับงานอื่นๆได แตบาง
พื้นที่มีผลงานที่โดดเดน
ทําความเขาใจและชี้แจง
นโยบาย

ประโยชนจากการดําเนินงานถึงประชาชนโดยตรงเปนการ
ทํางานโดยประชาชนเพื่อประชาชน

ไดรับความรูที่ถูกตอง

การเชื่อมตอกับ
เครือขายที่เกี่ยวของยังนอย

จัดอบรมใหความรูส ุขภาพจิตชุมชนและการบูรณาการ
การดําเนินงานสุขภาพจิตแตละกลุมวัยเขากับ พชอ.

ประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้น

ผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจ
เรื่อง พชอ.

การบูรณาการการดําเนินงานรวมกันของกรม
วิชาการในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 12

เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนเขากับประเด็น
การดําเนินงานของ พชอ.

ชุมชนเขมแข็งสามารถพึงพา
ตนเองได

1. ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จํานวนอําเภอทั้งหมด 77 อําเภอ โดยมีอําเภอที่เขารวมดําเนินการจํานวน 77 อําเภอ คิดเปนรอยละ 100 ครอบคลุมอําเภอทั้งหมดในเขต
สุขภาพที่ 12
2.ประเด็นปญหาสุขภาพสําคัญในการดําเนินงาน โดยสวนใหญจะเปนปญหาเรื่อง
รอยละ 32 ปญหาขยะสิ่งแวดลอม รอยละ 20 ปญหาอาหารปลอดภัย รอยละ 16 การดูแลผูปวยระยะยาว รอยละ 15 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รอยละ 7 ไขเลือดออก รอยละ 5
สารเสพติด รอยละ 3 โรคไมติดตอ รอยละ 1 สุขภาพจิตจิตเวช /พัฒนาการเด็ก
3. ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตตามกลุมวัยดีเดน ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ
ปฐมวัย : โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล (รวมนําเสนอระดับประเทศ)
วัยรุน : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา จังหวัด นราธิวาส(ออกบูทนิทรรศการระดับประเทศ)
วัยสูงอายุ : โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปตตานี (ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต)
วัยทํางาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอําเภอหนองตรุด จังหวัด ตรัง (ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต)
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โครงการพัฒนาการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางเวทีชื่นชมและแลกเปลีย่ น
เรียนรูผ ลการดําเนินงานสงเสริมและ
ปองกันปญหาสุขภาพจิต

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่สาธารณสุข จากสํานักงานสาธารณสุข
จั งห วั ด , สํ านั ก งา น ส า ธ า ร ณ สุ ข อํ าเภ อ ,
โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เครือขายภาคประชาสังคมและหนวยงาน
ราชการอื่น ๆ ในพื้ น ที่ ไดแ ก อสม., จนท.อบต.,
ผูนําชุมชน, เครือขายประชาชน ฯลฯ

วิธีดําเนินการ
สรางเวทีชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการดําเนินงานสงเสริมและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต ที่บูรณาการรวมกับ
การดํ า เนิ น งาน DHS ในพื้ น ที่ มี ก าร
เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภู มิกับ
ชุมชนและทองถิ่นทั้ง ในระดับเขตและ
ระดับประเทศ

ผลลัพธ
1. ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จํานวนอําเภอทั้ งหมด 77 อํ าเภอ โดยมีอํ าเภอที่ เขารวมดําเนิ นการจํานวน 77 อําเภอ
คิดเปนรอยละ 100 ครอบคลุมอําเภอทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 12
2.ประเด็นปญหาสุขภาพสําคัญในการดําเนินงาน โดยสวนใหญจะเปนปญหาเรื่อง
รอยละ 32 ปญหาขยะสิ่งแวดลอม รอยละ 20 ปญหาอาหารปลอดภัย รอยละ 16 การดูแลผูปวยระยะยาว รอยละ 15
อุบัติ เหตุฉุกเฉิน รอยละ 7 ไขเลือ ดออก รอยละ 5 สารเสพติด รอยละ 3 โรคไม ติดตอ รอยละ 1 สุข ภาพจิ ตจิตเวช /
พัฒนาการเด็ก
3. ผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตตามกลุมวัยดีเดน ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ
ปฐมวัย : โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล (รวมนําเสนอระดับประเทศ)
วัยรุน : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา จังหวัด นราธิวาส(ออกบูทนิทรรศการระดับประเทศ)
วัยสูงอายุ : โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปตตานี (ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต)
วัยทํางาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตรุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง (ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต)

รูปภาพกิจกรรม
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โครงการการเพิ่มการเขาถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อปองกันและแกไขปญหาฆาตัวตาย
ปญหา

เปาหมาย

ประชาชนขาดความรูเรื่องสัญญาณเตือนการฆาตัวตายของคนใกลชิด
เกิดปญหาการฆาตัวตายหรือพยายามฆาตัวตายซ้ํา
1. เพื่อวิเคราะหสถานการณแนวโนมการฆาตัวตายและกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาฆาตัวตาย
2. เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝาระวังการฆาตัวตายโดยภาคีเครือขาย

KSF

เกิดเครือขายการดูแลผูที่มีความเสีย่ งไดอยางมีประสิทธิผลและดูแลอยาง
ตอเนื่อง

ผูที่มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายไดรับการเฝาระวัง/ดูแลสุขภาพจิต ไดอยาง
ครอบคลุม

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

จังหวัดพัทลุงมีผฆู าตัวตายเปนลําดับที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 12

ผูดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานขาดความรูและทักษะการเฝาระวัง
และการดูแลกลุมเสี่ยง

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

วิเคราะห ปญหาและวางแผนรูปแบบการดําเนินงาน

พัฒนาศักยภาพ Caregiver และพัฒนารูปแบบการ
เฝาระวังการ ฆาตัวตาย

สรางแกนนําเรื่องการเฝาระวัง
การฆาตัวตาย

ผลผลิต
(OP)

ผูดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูและทักษะ
การเฝาระวัง และการดูแลกลุมเสีย่ ง

- มีแกนนําเรื่องการเฝาระวังการฆาตัวตาย
- เกิดระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่

ผลลัพธ
(OC)

- พื้นที่เห็นความสําคัญของปญหาการฆาตัวตาย ไดมีการวางแผนระดับจังหวัดเพื่อทําการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการฆาตัวตายในพื้นที่
- ผูดูแลกลุมเสี่ยงและญาติเกิดความเขาใจและมีทักษะการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
- แกนนําในพื้นที่ดําเนินการเฝาระวัง และสงตอตามระบบสาธารณสุข และติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องในป 2563
36

โครงการการเพิ่มการเขาถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาฆาตัวตาย
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

1. เพื่ อ วิ เค ร าะ ห ส ถ าน ก า ร ณ
แนวโนมการฆาตัวตายและกําหนด
แนวทางการป อ งกั น และแก ไ ข
ปญหาฆาตัวตาย
2. เพื่ อ เพิ่ ม ก ารเข าถึ งบ ริ ก า ร
สุขภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒ นารูปแบบการเฝาระวัง
การฆาตัวตายโดยภาคีเครือขาย

- เจ าหน า ที่ ส าธารณสุ ข อํ าเภอใน
จังหวัดพัทลุง
- แกนนําชุมชน
- ผูดูแลกลุมเสี่ยง

- จั ด เวที วิ เ คราะห ป ญ หาและ
วางแผนรูปแบบการดําเนินงาน
- พัฒนาศักยภาพผูดูแลและพัฒนา
รูปแบบการเฝาระวังการ ฆาตัวตาย
ชุมชน
- สรางแกนนําเรื่องการเฝาระวัง
การฆาตัวตาย

ภาพกิจกรรม

ผลลัพธ
- พื้นที่เห็นความสําคัญของปญหาการฆาตัวตาย ไดมีการวางแผนระดับจังหวัดเพื่อทําการศึกษา
วิจัยปจจัยที่มีผลตอการฆาตัวตายในพื้นที่
- ผูดูแลกลุมเสี่ยงและญาติเกิดความเขาใจและมีทักษะการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
- แกนนํ า ในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง และส ง ต อ ตามระบบสาธารณสุ ข และติ ด ตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องในป 2563
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต
ปญหา

ผูรับผิดชอบงาน MCATT บางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบและตองการองคความรูเพิ่มเติม
จึงตองการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานเกี่ยวกับ PFA และกระบวนการชวยเหลือ

เปาหมาย

ทีม MCATT ในระดับตําบล ไดแก ผูรับผิดชอบงานวิกฤต ในรพ.สต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แกนนําองกรปกครองสวนทองถิ่น แกนนําชุมชน แกนนําศาสนา

KSF

เกิดเครือขายการดูแลผูประสบภัยตางๆ

มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้น

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ผูรับผิดชอบงาน MCATT ขาดเทคนิคใหมๆในการดูแลชวยเหลือ

ผูรับผิดชอบงานวิกฤติสุขภาพจิตตองการเรียนรูแ ละแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน
กับพื้นที่อื่นๆ

กลยุทธ /
แผนงาน(P)
ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ
(OC)

อบรมความรูดานวิกฤติสุขภาพจิต

ผูประสบภาวะวิกฤตไดรับการดูแลเยียวยาจิตใจ โดยทีม MCATT

แลกเปลีย่ นเรียนรูการปฐมพยาบาลทางใจ
(PFA Workshop)

ดําเนินงานดานวิกฤติบรรลุตาม
นโยบายกรมสุขภาพจิต

ผูประสบภาวะวิกฤตไดรับความรูและเทคนิคการชวยเหลือผูประสบภัยในรูปแบบตางๆ
มากขึ้น

1. เกิดทีม MCATT ในระดับตําบล 2 ตําบล มีความรูในการดูแลเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต สามารถติดตามดูแลเยียวยาจิตใจผูป ระสบภาวะวิกฤต
2. ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ไดรับการเยียวยาจิตใจ
38

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต

วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ให ที ม MCATT ในระดั บ ตํ า บล มี
ความรู ในการดู แ ลเยี ย วยาจิ ต ใจผู ป ระสบ
ภาวะวิกฤต
2. เพื่ อ ติ ด ตามดู แ ลเยีย วยาจิ ต ใจผู ป ระสบ
ภาวะวิกฤต

กลุมเปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

ทีม MCATT ในระดับตําบล ไดแก
ผูรับผิดชอบงานวิกฤต ในรพ.สต.
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า
หมู บ า น แกนนํ า องกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น แกนนํ าชุม ชน แกน
นําศาสนา

กิจกรรมที่ 1 อบรมฟนฟูและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางใจในชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติใน
พื้นที่ 2 รุน
กิ จ กรรมที่ 2 ลงพื้ น ที่ เยี ย วยาจิ ต ใจผู ได รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติเดือนตุลาคม 2561 กันยายน 2562 จํานวน 5 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวางแผนการพัฒนางานวิกฤต
สุขภาพจิตโดยภาคีเครือขายในชุมชน

ภาพกิจกรรม

1. เกิดทีม MCATT ในระดับตําบล 2 ตําบล มีความรูในการดูแลเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต
สามารถติดตามดูแลเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต
2. ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ไดรับการเยียวยาจิตใจ

ความสําเร็จ
39

โครงการพัฒนาสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ
ปญหา

เปาหมาย

KSF

สถานการณ
ปจจุบนั (S)
กลยุทธ /
แผนงาน(P)
ผลผลิต
(OP)
ผลลัพธ
(OC)

การใหความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ ยังไมคลอบคลุมทุกพื้นที่
- เพื่อพัฒนาสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ
-เพื่อใหความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid)

เกิดเครือขายการดูแลผูประสบภัยตางๆ

มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้น

ผูรับผิดชอบงาน MCATT ขาดเทคนิคใหมๆในการดูแลชวยเหลือ

ผลิตสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ
PFA e-learning tool ผานสื่อออนไลน

ผูรับผิดชอบงานวิกฤติสุขภาพจิตตองการเรียนรูแ ละแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน
กับพื้นที่อื่นๆ

พัฒนาศักยภาพดวยสื่อความรูการปฐม
พยาบาลทางใจ PFA e-learning tool

ผูประสบภาวะวิกฤตไดรับการดูแลเยียวยาจิตใจ ไดทันถวงที

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่เคยทํางานจาก
คนทํางานในประเทศไทย และประสบการณชวยเหลือใน
ตางประเทศ(ญี่ปุน) จากวิทยากร

แลกเปลีย่ นเรียนรูการปฐมพยาบาลทางใจ

ผูประสบภาวะวิกฤตไดรับความรูและเทคนิคการชวยเหลือผูประสบภัย

มีชองทาง/รูปแบบการหาความรู การปฐมพยาบาลทางใจที่หลากหลาย และ มีความรูการปฐมพยาบาลทางใจ การดูแลจิตใจตนเอง เพื่อเตรียม
ความพรอมรับมือภัยพิบัติ
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โครงการพัฒนาสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ

วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ

กลุมเปาหมาย
แกผูปฏิบัติงานดานวิกฤต
สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต
- เจาหนาที่ศูนยสุขภาพจิตและ
กองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ภาพกิจกรรม

การดําเนินกิจกรรม
- ประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาสื่อ
ความรูการปฐมพยาบาลทางใจ PFA elearning tool
- ผลิตสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ
PFA e-learning tool ผานสื่อออนไลน
- ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อความรูการปฐม
พยาบาลทางใจ PFA e-learning tool
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดวยสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ
PFA e-learning tool
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การปฐมพยาบาลทางใจ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินสื่อ
ความรูการปฐมพยาบาลทางใจ

มีชองทาง/รูปแบบการหาความรู การปฐมพยาบาลทางใจที่หลากหลาย และ มีความรูการปฐม
พยาบาลทางใจ การดูแลจิตใจตนเอง เพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ

ความสําเร็จ
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โครงการรณรงคสัปดาหสุขภาพจิตแหงชาติ ประจําป 2561 “เครียดได คลายเปน เลนเกมแตพอดี”
ปญหา

ขาดความตระหนักและขาดความเขาใจเกี่ยวกับภาวะติดเกมของเยาวชน

เปาหมาย

เพื่อสรางกระแสการรูเทาทันเทคโนโลยี กระตุนการตระหนักรูพิษภัยจากการติดเกมและสรางทักษะชีวิตในการเลนเกมแตพอดี

KSF

ประชาชนมีความรู/ ใหความสําคัญ

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ไมมีความรู/ ขาดความ
เขาใจ

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

จัดเวทีเสวนา

ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ
(OC)

ประชาชน
มีความรู ทักษะ เพิ่มขึ้น

จนท.สุขภาพจิตและปชช.
มีสวนรวม

การเชื่อมตอกับ
เครือขายที่เกี่ยวของยังนอย

ไมทราบขั้นตอนการเขารับ
การชวยเหลือ

แจกสื่อ/แผนพับ/ไวนิล/บูทให
ความรู
อสม.คัดกรองและ
ติดตามกลุมเสีย่ ง

ไดรับความรูที่ถูกตอง

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบตนเองได

ความเขาใจผิดในการเขารับ
การปรึกษา

บริการฐานความรู
ตอบคําถามสุขภาพจิต
ตระหนักและเฝาระวัง
เพิ่มขึ้น

รพ.จิตเวช และกลุมงานที่เกีย่ วของ

ไมเห็นความสําคัญ
ปรับปรุงแบบบริการ
เชิงรุกในชุมชน
เขาใจขั้นตอนการรับการ
ชวยเหลือจากรพ.

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นสุขภาพจิต ป2561 หัวขอ“เครียดได คลายเปน เลนเกมแตพอดี ” วันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 ณ ปตตานี อารตสเปซ เลขที่ 17/7 หมูที่ 1ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ผูเขารวมจํานวน 120 คน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนสื่อวิชาการสัปดาหสุขภาพจิต“เครียดได คลายเปน เลนเกมแตพอดี ” วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่ 5 ชุมชน/
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โรงเรียน จังหวัดชายแดนใต มีผูเขารวมทั้งสิ้น 300 คน

สรุปโครงการสัปดาหสขุ ภาพจิตแหงชาติ พ.ศ. 2561
หัวขอ“เครียดได คลายเปน เลนเกมแตพอดี”
วัตถุประสงค

เพื่อรณรงคสงเสริมสุขภาพจิต และ
ป อ งกั น ป ญ หาสุ ข ภ าพ จิ ต ของ
ป ระช าช น ใน พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อบ
ภายใตแนวคิด
“เครียดได คลายเปน เลนเกมแต
พอดี”

กลุมเปาหมาย

บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ,
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบ าน , ผูนํ าชุ มชน , บุ คลากร
ทางการศึกษาและนั กเรียน และ
ประชาชนทั่ วไป รวมทั้งสิ้ น 420
คน

วิธีดําเนินการ

- จัดเวทีเสวนา
- แจกสื่อ/แผนพับ/ไวนิล/
บูทใหความรู
- บริการฐานความรู
ตอบคําถามสุขภาพจิต
- ป รั บ ป รุ ง แ บ บ บ ริ ก า ร
เชิงรุกในชุมชน
- รณรงคก ารเลน เกมแตพ อดีแ ก
เยาวชนนักเรียนในพื้นที่ชุมชน

รูปภาพกิจกรรม

ผลลัพธ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นสุขภาพจิต ป2561 หัวขอ“เครียดได คลาย
เปน เลนเกมแตพอดี ” วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561ณ ปตตานี อารตสเปซ เลขที่ 17/7 หมูที่ 1ตําบลดอนรัก
อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ผูเขารวมจํานวน 120 คน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนสื่อวิชาการสัปดาหสุขภาพจิต“เครียดได คลายเปน เลนเกมแตพอดี ” วันที่ 1 - 7
พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่ 5 ชุมชน/โรงเรียน จังหวัดชายแดนใต มีผูเขารวมทั้งสิ้น 300 คน
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โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ
ปญหา

เปาหมาย

เด็กกลุม เสีย่ งที่ไดรบั ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบตองไดรบั การดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง/ผูดูแลเด็กตอง
ไดรับการดูแลชวยเหลือทางดานจิตใจ
รอยละ 80 ของเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงไดรับการดูแลเยียวยา
จิตใจตามระบบอยางตอเนื่องจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอัตภาพ
เด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไม
สงบตองไดรับการดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง

พัฒนาคูมือการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณชายแดนใต 3 setting (โรงเรียน ชุมชน
สาธารณสุข)

การซอมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ขาดการบูรณาการดูแลชวยเหลือเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบ โดย โรงเรียน ชุมชน สาธารณสุข

ผูดูแลเด็กขาดทักษะในการคูแล
ชวยเหลือเด็ก

ครูและบุคลากรในโรงเรียนขาดทักษะในการดูแล
เด็กขณะเกิดภาวะวิกฤต

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

อบรมกรใชคูมือดูแลเยียวยาจิตใจเด็กทั้ง
3 setting ใหแกกลุมเปาหมาย

วางแผนการนําคูมือดูแลเยียวยาจิตใจเด็กทั้ง 3 setting
ไปทดลองใชและดําเนินการตามแผนงานดูแลชวยเหลือ
เด็กกลุม เสีย่ งในพื้นที่

ดําเนินการซอมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนพื้นที่
เปาหมาย

ผลผลิต
(OP)

มีก ารติ ด ตามและดู แ ลเยีย วยาจิต ใจเด็ กที่ มี
ภาวะเสี่ ย งต อ ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต โดยครู
สาธารณสุ ข และชุ ม ชนในโรงเรี ย นพื้ น ที่
เปาหมายอยางตอเนื่อง

ผูดูแลเด็กมีความรู ความเขาใจและสามารถนําคูมือไปใช
ดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบไดอยางถูกตองและเหมาะสม

เกิดความรูความเขาใจเรื่องการซอมแผนเผชิญเหตุ
และดูแลชวยเหลือเด็กไดอยางถูกตอง

KSF

ผลลัพธ
(OC)

เด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงไดรับการดูแลเยียวยาจิตใจตามระบบและติดตามอยางตอเนื่อง รอยละ 100
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โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบ
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

- เพื่อติดตามการดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก
ที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต โดย
ครู สาธารณสุข และชุมชนในโรงเรียน
พื้นที่เปาหมาย
- เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก
ผูดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบฯ และสราง
ชุม ชนที่ สามารถดูแ ลชวยเหลื อผู ได รับ
ผลกระทบในพื้นที่โดยชุมชนเพื่อชุมชน
- เพื่ อ สร า งระบบการส ง ต อ ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบที่มีความเสี่ยงไปยังหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งมี ร ะบบขั้ น ตอนที่
ชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม

-สาธารณสุข
-บุคลากรทางการศึกษา
-นักเรียน/เด็กที่ไดรับผลกระทบ
-เครือขายชุมชน

•พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทั้ ง 5 ชุ ม ชน
โดยใช คูมือ 3 setting (โรงเรียน ชุมชน
สาธารณสุข) และประเมินผลการนําคูมือ
ไปใชดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยง
•เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ทางใจของ
คนทํางานและผูดูแลเด็กชายแดนใต
• กิ จ กรรมการดู แ ลช ว ยเหลื อ เด็ ก กลุ ม
เสี่ย งจากสถานการณ ใต แ ละพฤติ ก รรม
เสี่ยงอื่นๆโดยชุมชนเพื่อชุมชน
•แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู นวตกรรม/พื้ น ที่
ต น แบบในการดู แ ลช ว ยเหลื อ ตามคู มื อ
ดูแลเยียวยาจิตใจเด็กทั้ ง 3 settingและ
บริบทชุมชน
•การซอมแผนเผชิญเหตุ

พื้นที่ดําเนินการ 5 ชุมชน
- โรงเรียนบานตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
- โรงเรียนบานลูโบะลือซง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
- โรงเรียนบานปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
- โรงเรียนบานบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
- โรงเรียนบานทาเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
และ อีก 15 โรงเรียน ที่เขารวมเมื่อป 2559

ภาพกิจกรรม

• แผนการนําคูมือดูแลเยียวยาจิตใจเด็กทั้ง 3 setting ไปทดลองใชและดําเนินการตามแผนงานดูแลชวยเหลือ
เด็กกลุมเสี่ยงในพื้นที่ ทั้ง 15 ชุมชน /การประเมินคูมือ 3 setting โดยชุมชน/ติดตามผลการดําเนินงานและเยี่ยม
เสริมพลังโดยศูนยสุขภาพจิตที่ 12
• เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลชวยเหลือจํานวน ๒๑๗ ราย และดูแลตอเนื่อง 65 ราย โดยใชคูมือ 3 setting
• ผูดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบ มีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต จํานวน 10 ราย
(การชวยเหลือ : ไดรับการดูแลทางดานจิตใจเบื้องตนจากนักจิตวิทยาอยางตอเนื่อง)
• โรงเรียนพื้นที่เปาหมายมีการดูแลชวยเหลือและการสงตอที่เปนระบบ/มีแผนการดูแลชวยเหลือเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤต

ความสําเร็จ
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจากสถานการณความไมสงบ
ปญหา

เปาหมาย

เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตไดรับการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน
เยาวชนเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

KSF

เยาวชนเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สรางกรอบแนวทางการปองกัน
การใชความรุนแรงในเยาวชน

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตไดนําแนวทาง
การปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชนไปใช

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

เยาวชนเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตใช
วิธีการแกปญหาดวยความรุนแรง

เยาวชนเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีการ
ใชความรุนแรงกับเพื่อนในโรงเรียน

แนวทางการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน
ยังไมไดเขาสูระบบของโรงเรียน

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการปองกันการใชความ
รุนแรงในเยาวชนใหแกเยาวชนในโรงเรียน
เปาหมาย

พัฒนาหลักสูตรการปองกัน
การใชความรุนแรงในเยาวชน

อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการใชหลักสูตร
การปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน

ผลผลิต
(OP)

เยาวนชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรู และทักษะ
การแกปญหาโดยไมใชความรุนแรงเบื้องตน

รางหลักสูตรการปองกันการใชความรุนแรงใน
เยาวชนที่จะนําไปทดลองใชในโรงเรียนเปาหมาย
กลุมเปาหมาย

โรงเรียนเปาหมายไดทดลองใชหลักสูตรการ
ปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน

ผลลัพธ
(OC)

- เยาวชนกลุมเปาหมายมีทักษะการแกปญหาโดยไมใชความรุนแรง
- ไดหลักสูตรการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจากสถานการณความ
ไมสงบ

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

ความสําเร็จ

1 เพื ่อ พัฒ น าคุณ ภ า พ ชีว ิต แ ล ะ ค ว า ม ฉ ล า ด ท างอ า ร ม ณ ข อ งเย า ว ช น ที ่ไ ดร ับ ผ ล ก ร ะ ท บ
จากสถานการณความไมสงบ
2 เพื่ อเสริ ม สร า งศั ก ยภ าพ ของบุ ค ลากรสาธารณ สุ ข บุ คลากรทางการศึ ก ษ าและเครื อ ข า ย
ให มี ค วามรูค วามเข าใจและมี แ นวทางในการดําเนิ น งาน ที่ เกี่ ยวขอ งกั บ เยาวชนที่ ได รับ ผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบ

-บุคลากรทางการศึกษา
-เยาวชนที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
-ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดกรอบแนวทางการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต
-ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการปองกันการใชความรุนแรง
–ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําเพื่อขับเคลื่อนการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในหลักสูตรการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งเยาวชนจากสถานการณความไมสงบ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน

• ไดแนวการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
• รางหลักสูตรการปองกันการใชความรุนแรงในเยาวชน

ภาพกิจกรรม
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจผูไดรับผลกระทบกรณียุงยากซับซอนในสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
ปญหา

เปาหมาย

ผูไดรับผลกระทบฯกรณียุงยากซับซอน ยังไมไดรับการดูแลดานจิตใจจากหนวยงานภาครัฐ
- ผูไดรบั ผลกระทบฯไดรับการติดตามเยีย่ มเยียวยาและประเมินสภาพจิตใจ
- ผูไดรับผลกระทบฯ มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการดูแลชวยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น

KSF

ผูไดรับผลกระทบฯขาดทักษะการเยียวยาจิตใจและการประเมินสภาพจิตใจ

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ผูไดรับผลกระทบฯกรณีซับซอน ยังไมไดรับการดูแลดานจิตใจจากหนวยงานภาครัฐ

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผูไ ดรับผลกระทบ
กรณียุงยาก ซับซอน

จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูไดรับผลกระทบกรณี
ยุงยากซับซอน

พัฒนาศักยภาพการดูแลชวยเหลือจิตใจดวยการ
บําบัดทางความคิดและพฤติกรรม

ผลผลิต
(OP)

ผูไดรับผลกระทบฯไดรับการประเมิน
ภาวะสุขภาจิต

ผูไดรับผลกระทบฯไดความรู ความเขาใจ และทักษะในการ
ดูแลชวยเหลือตนเอง ตระหนักถึงความสามารถที่เหลืออยูและ
รูคุณคาของตนเอง

มีความรูด านการดูแลชวยเหลือจิตใจดวยการ
บําบัดทางความคิดและพฤติกรรม

ผลลัพธ
(OC)

ผูไดรับผลกระทบฯกรณียุงยากซับซอน รวมทั้งผูพิการและครอบครัว ไดรับการติดตามดูแลเยียวยาดานจิตใจ และประเมินสภาพจิตใจอยางตอเนื่อง มี
ความรู ความเขาใจ ในการดูแลชวยเหลือตนเอง สามารถปรับความคิด พฤติกรรม รวมถึงการปรับตัวที่เหมาะสม สามารถกลับไปดํารงชีวติ ไดปกติ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจผูไดรับผลกระทบกรณี
ยุง ยากซับซอนในสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒ นาศักยภาพใหมีความรู ความเขาใจและมี
แนวทางการดํ าเนิ น งานดู แ ลช ว ยเหลื อ จิ ต ใจผู ได รั บ
ผลกระทบฯ และการฟ น คื น สภาพของผู ไ ด รั บ
ผลกระทบ
2. เพื่อใหผูไดรับผลกระทบฯ ไดรับการติดตามเยี่ยม
เยียวยาและประเมินสภาพจิตใจไดอยางครอบคลุม
3. เพื่อใหการดูแลชวยเหลือเยียวยาฟนฟู และสงเสริม
ปองกัน ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพจิต

กลุมเปาหมาย
1. ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตทั้งผู
ไดรับผลกระทบทางตรงและทางออม
กรณี ยุ ง ยากซั บ ซ อ น ผู พิ ก ารและ
ครอบครัว
2. เจาหนาที่ศูนยสุขภาพจิตที่ 12

การดําเนินกิจกรรม

- ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบ
กรณียุงยาก ซับซอน
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร างคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู
ไดรับผลกระทบกรณียุงยาก ซับซอน
- พัฒนาศักยภาพการดูแลชวยเหลือจิตใจ
ด ว ย ก า ร บํ า บั ด ท า งค ว า ม คิ ด แ ล ะ
พฤติกรรม

ภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ผู ได รั บ ผลกระทบฯกรณี ยุ งยากซับ ซอน รวมทั้งผูพิ การและครอบครัว ไดรับ การติ ดตามดู แล
เยี ยวยาด านจิตใจ และประเมิน สภาพจิต ใจอยางตอเนื่อง มีความรู ความเขาใจ ในการดูแลชวยเหลือ
ตนเอง สามารถปรับความคิด พฤติกรรม รวมถึงการปรับตัวที่เหมาะสม สามารถกลับไปดํารงชีวิตไดปกติ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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โครงการฟนฟูเยียวยาจิตใจผูพิการและญาติผูพิการจาก
สถานการณความไมสงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค
เพื่ อประเมิ น คั ด กรองภาวะสุ ขภาพจิ ต
ฟ น ฟู ส ภ าพ จิ ต ใจในกลุ ม ผู พิ การ/
เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจในการ
ช ว ยเหลื อ ผู พิ ก าร ฝ ก ทั ก ษะการใช
รถเข็ น ระดั บ พื้ น ฐาน มอบรถเข็ น ให ผู
พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดน

กลุมเปาหมาย
-ผู พิ ก ารแล ะญ าติ ใน พื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
-เจาหนาที่ศูนยสุขภาพจิตที่12
-นักกายภาพรพ.ปตตานี

การดําเนินกิจกรรม
-มอบรถเข็น 86 คัน และอุปกรณอื่นๆ 72
ชิ้น รวม 158 ชิ้น ไดแก ไมค้ํายัน 65 ชิ้น
ฟูกนอน 9 ชิ้น วอลคเกอร 41 ชิ้น และ
โรเลเตอรที่พยุงเดินมีลอและเบรก 20 ชิ้น
แพมเพิส 22 กลอง มูลคารวมทั้งสิ้น
3,430,625 บาท
-ประเมินภาวะสุขภาพจิตผูพิการและญาติ

ภาพกิจกรรม

จํานวนและผลการประเมิน (ราย)

แบบประเมิน
ผูพิการ(73)

ผูดูแล(67)

คุณภาพชีวิต

ระดับกลางๆ 73 (100%)

ระดับกลางๆ 73 (100%)

ความสุขคนไทย

ระดับต่ํากวาคนทั่วไป 7(9.5%)

ระดับต่ํากวาคนทั่วไป 6 (8.9%)

ST 5

เสี่ยงตอภาวะเครียด 1(1.3%)

เสี่ยงตอภาวะเครียด 1(1.4%)

**สงตอใหอาสาสมัครในพื้นที่ ติดตามอาการ จํานวน 15 ราย จากการติดตามหลังประเมิน 2 เดือน ทั้ง
15 ราย อยูในภาวะปกติไมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต**
การติดตามดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่องของทุกหนวยงาน เปนสิ่งสําคัญที่จะผลักดัน สงเสริมใหผูพิการและ
ผูดูแล ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา และมีความสุขตามอัตภาพตอไป

ผลการดําเนินงาน
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โครงการสรางชุมชนตนแบบการดําเนินงานดานสุขภาพจิต
การดูแลผูปวยจิตเวชและผูไดรับกระทบจากสถานการณชายแดนใต

ปญหา

เปาหมาย

นราธิวาส

บุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
แกนนําชุมชน/ผูนําศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

KSF

พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังใจในนักปฏิบัติการสุขภาพจิตชุมชน

เกิดกระบวนการดูแลชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูปวยจิตเวชและผูไดรบั ผลกระทบ
ผานภาคีเครือขายในชุมชน

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

ผูใหความชวยเหลือในพื้นที่มีภาวะ Burn out

ผูใหความชวยเหลือไมรูแหลงขอความชวยเหลือและสงตอรักษา

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

อบรมใหความรู

ประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมการใหความชวยเหลือตามบริบทของชุมชน

ผลผลิต
(OP)

นักปฏิบัติการ ไดแก บุคลากรสาธารณสุข (สสอ./รพช./รพ.สต.) แกนนํา
ชุมชน ผูนําศาสนา และ อสม. ไดรับความรูและเรียนรูวิธีจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม

เกิดนักปฏิบตั ิการในการใหความชวยเหลือคนในชุมชน

ผลลัพธ
(OC)

1. ชุมชนกลุมเปาหมายมีการดําเนินกิจกรรมตามกิจกรรม HUGS Model
2. ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในชุมชนมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการอบรม รอยละ 87
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โครงการสรางชุมชนตนแบบการดําเนินงานดานสุขภาพจิต
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในชุมชน
2 เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานดานสุขภาพจิตเปนชุมชนตนแบบของจังหวัดชายแดนใต
3 เพื่อใหชุมชนมีกระบวนการดูแลชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณชายแดนใต ผูมี
ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และครอบครัวของผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ





ประชุมวางแผนการดําเนินงาน/
กิจกรรมในการสรางชุมชนตนแบบ
การดําเนินงานดานสุขภาพจิต
งบประมาณ 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบเครื่องมือ HUGS
Model โดยผูเชี่ยวชาญ


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบเครื่องมือ HUGS Model
ในชุมชน ทั้งหมด 6 ชุมชน


ชี้แจงการใชเครื่องมือ HUGS Model
ในชุมชนชายแดนใต


ประชุมเชิงปฏิบัติถอดบทเรียนกิจกรรม HUGS Model ในชุมชน

ผลลัพธ

1. ชุมชนกลุมเปาหมายมีการดําเนินกิจกรรมตามกิจกรรม HUGS Model
2. ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในชุมชนมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการอบรม รอยละ 87
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเครือขายแบบบูรณาการในพื้นที่
ปญหา

เปาหมาย

การขับเคลื่อนงานที่แตกตางกันแตในละพื้นที่
1.เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและชี้แนะแนวทางแกเครือขายในเขตสุขภาพที่ 12 ใหเปนไปตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข
2.เพื่อแลกเปลีย่ นผลการดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตแกเครือขายในเขตสุขภาพที่ 12

KSF

ฐานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน

พื้นที่มองเห็นปญหาและรวมกันแกไข

ประเด็นปญหาไดสงตอยังผูบริหาร
ในการวางแผนและขับเคลื่อนงาน

สถานการณ
ปจจุบนั (S)

-มีขอมูลจากหนวยงานหลายแหง
ทําใหขอมูลไมตรงกัน
-ตองบันทึกขอมูลในฐานขอมูลตางๆ กัน
(แลวแตวัย) ไมเสร็จสิ้นในฐานขอมูลเดียว

-การเชื่อมตอกับเครือขายที่เกี่ยวของยังนอย
-เจาหนาที่ขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยโรค

ผูบริหารไดทราบถึงการบูรณาการงานรวมกัน
ระหวางกรมสุขภาพจิตและที่เกี่ยวของ

กลยุทธ /
แผนงาน(P)

สงตอขอมูล/จัดเวทีคืนขอมูล

แลกเปลีย่ นเรียนรูก ารดําเนินงานสุขภาพจิต

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขภาพจิตที่
เกี่ยวของ
-นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังรวมกัน

ผลผลิต
(OP)

ฐานขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน

-ผูปฏิบัติงานมองเห็นปญหารวมกัน
-ปญหาไดรับการแกไข

ผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่ดีในการทํางาน

ผลลัพธ
(OC)

-เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสุขภาพจิตในแตละจังหวัด
-ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ไดรบั การแกไขปญหา
-จังหวัดมีแนวทางในการดําเนินงานในแตละประเด็นกลุมวัย สุขภาพจิตและจิตเวช
-สรางเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และสรางความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเครือขาย
แบบบูรณาการในพื้นที่
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

การดําเนินกิจกรรม

เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุน
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุ ข ภาพจิ ต แก เครื อ ข ายในเขตสุ ข ภาพที่ 12 ให เป น
ไปตามนโยบายของกรมสุ ข ภาพจิ ต และกระทรวง
สาธารณสุข

-เจาหนาที่สาธารณสุขในเขต
สุขภาพที่ 12 (จังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา ตรัง
ส ตู ล แ ล ะ พั ท ลุ ง) ได แ ก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

จั ด เวที นํ า เสนอและแลกเปลี่ ย นการ
ดําเนิน งาน แต ละกลุมวัย เพื่ อสะทอนปญ หา/
อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และร ว มกั น แก ไ ขป ญ หาให
เหมาะสมในแตละบริบทพื้นที่

ภาพกิจกรรม

ความสําเร็จ
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตตามกลุมวัย ดังนี้กลุมปฐมวัยเนนการติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแลเด็ก อยางตอเนื่องดวยเครื่องมือมาตรฐาน มีการสนับสนุนอุปกรณ TEDA4I ครบทุกโรงพยาบาล จัดอบรม
ทักษะการสื่อสารและ Empowerment แกเครือขาย และอบรมการบันทึกขอมูล TEDA4I ในระบบ HDC รวมกับโรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร วัยเรียน ดูแลเด็กนักเรียนกลุมเสี่ยงตอพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
บูรณาการกับเครือขายสาธารณสุขในพื้นที่รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 เขต มีศึกษานิเทศกเขต นักวิชาการศึกษา
เขารวมในการขับเคลื่อนงาน วัยรุน คัดกรองวัยรุนที่มีปญหาพฤติกรรม-อารมณ ในโรงเรียนคูเครือขาย64 โรงเรียน จาก 142
โรงเรียนที่จับคูกับโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 45 โดยเด็กกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลชวยเหลือจนดีขึ้น รอยละ 82.1 วัยทํางาน
การใชโปรแกรมสรางสุขวัยทํางานในชุมชนและสถานประกอบการ มีการประยุกตใชโปรแกรมสรางสุขในกลุมอื่น เชนในกลุมผู
บําบัดยาเสพติดและผูปวยจิตเวช วัยสูงอายุ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข แกนนําผูสูงอายุ และ อสม.ใหมีทักษะ
การสงเสริมปองกันสุขภาพจิต “สรางสุข 5 มิติ” DSH สุขภาพจิต ยังคงพบปญหาเรื่องบูรณาการงานสุขภาพจิตเขากับประเด็น
พชอ.
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จดหมายขาวเยียวยาจิตใจ
เปาหมาย
1. ปละ 4 ฉบับ
2. ฉบับละ 3,000 เลม

เนน สื่อสารความรู/ขาวสารสุขภาพจิตสู
เครือขายและประชาชน

ขอเสนอแนะจากแบบตอบรับจดหมายขาว
1. ขอขอบคุณศูนยสุขภาพจิตที่12 ที่ไดจัดทําจดหมายขาวใหแกเครือขาย
2. เปนการประชาสัมพันธขาวสารไดนาสนใจและมีประโยชนในหลากหลายโครงการของกิจกรรม สามารถ
นําไปประยุกต เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอยอดไดอยางดี
3. ดีครับ เปดโอกาสใหพื้นที่ไดนําเสนอผลการดําเนินงานในพื้นที่บาง

55

บทสรุปการดําเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 12
ในปงบประมาณ 2562 ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เปนองคกรหลักดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ไดดําเนินงานโครงการตลอดจนกิจกรรมดานสุขภาพจิต โดยยึดหลักตาม
ยุทธศาสตรของหนวยงานและสอดคลองกับเจตนารมณ ของอธิบดีกรมสุขภาพจิตประกอบกับการทํางานที่
มุงมั่น ตั้งใจ ยึดประชาชนเปนที่ตั้ง เปนศูนยกลางองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเพื่อให
ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข สามารถดําเนินชีวิตไดตามอัตภาพได โดยครอบคลุมในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 12 ทั้ ง 7 จังหวัด ได แก จั งหวัดตรัง, พั ทลุง, สงขลา, สตูล , ป ตตานี ยะลา และจังหวัด นราธิวาส การ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรของหนวยงานคือ การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตโดยการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย, สรางความตระหนักรูดานสุขภาพจิตดวยองคความรูและสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับ
บริ บ ทของพื้ น ที่ และพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการด า นการส งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป อ งกั น ป ญ หา
สุขภาพจิต ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมสุขภาพจิต ดังนี้
1.สงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตตลอดชวงชีวิต ปงบประมาณ 2562 ศูนยสุขภาพจิตที่ 12
ไดมุงเนนการดําเนินงานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในทุกกลุมวัย ไดแก กลุมปฐมวัย กลุมเด็กวัย
เรียน กลุมวัยรุน กลุมวัยทํางาน กลุมวัยสูงอายุ ซึ่งในแตละกลุมวัยศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากเครือขายสุขภาพจิตในทุกจังหวัด กลุมปฐมวัย สงเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร การแจง
ขาวราย การใชเครื่องมือ TEDA4I ใน รพ.สต.นํารอง และเครือขายผูที่ไมเคยผานการอบรมการใชเครื่องมือ
และ Empowerment เยี่ยมเสริมพลัง แกเครือขายผูรับผิดชอบดานการดูแลชวยเหลือและกระตุนพัฒนาการ
เด็ก รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ TEDA4I ครบทุกโรงพยาบาล เด็กวัยเรียน มุงเนนในเรื่องการใหความชวยเหลือ
เด็กกลุมเสี่ยงดานพฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ มีการอบรมใหความรูชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจในการคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยง การจัดสงรายงานที่ถูกตอง และรวมกันวางแผนการสงตอ โดยไดรับ
ความรวมมือจากศึกษานิเทศกและนักวิชาการศึกษา ในหนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีสวนรวมในการผลักดันงานสุขภาพจิต รวมกับโรงเรียนและโรงพยาบาลคูเครือขายรวมดูแลชวยเหลือและสง
ตอนักเรียนใหไดอยางถูกตองและเหมาะสม กลุมวัยรุน การดูแลชวยเหลือวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบ
(One Hospital One School : OHOS) กลุมวัยทํางานและกลุมวัยสูงอายุ มุงเนนในเรื่องสรางความสุขใหเกิด
ขึ้นกับกลุมคนทั้ง 2 วัย ซึ่งจะมีอําเภอตนแบบสรางสุขใหเกิดในชุมชน วัยทํางานสามารถดูแลจิตใจตนเองและ
ครอบครัวได เขาสูคนวัยทํางานยุค 4.0 “ปรับตัวได ใจเปนสุข สนุกไมเครียด”และสุข 5 มิติ สําหรับผูสูงอายุ
การดําเนินงานในทุกกลุมวัย ดังกลาว ไดดําเนินงานภายใตการขับเคลื่อนในรูปแบบของระบบสุขภาพอําเภอ
หรือ (District Health System : DHS) และพัฒ นาดานการบู รณาการ การทํางานรวมกับประเด็นปญหาที่
แทจริงในพื้นที่ โดยผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) หรือ (District Health Board
: DHB) จากการดําเนิ น งานดั งกล าวทํ าให ป ระชาชนเขามามีบ ทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นและ
สามารถแกปญหาไดตรงจุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนใหดีขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนองคความรู
บูรณาการภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพจิตตามกลุมวัย
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2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 ไดดําเนินการโครงการพัฒนา
ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต สรางทีม MCATT ระดับตําบล ผูประสบภาวะวิกฤตไดรับการดูแลเยียวยาจิตใจ
อยางคลอบคลุม มีการประสานการดําเนินงาน ทีม MCATT ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและจัดกิจกรรม
เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ในสวนของโครงการแกไขปญหาวิกฤตสุขภาพจิตชายแดนใต การดูแลชวยเหลือ
เด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณใต รวมสงเสริมและสนับสนุนใหผูดูแลเด็กที่มีปญหาทางดานสุขภาพจิต
ไดรับองคความรูและสามารถดําเนินการดูแลชวยเหลือกันเองในพื้นที่ได โดยความรวมมือระหวาง โรงเรียน
สาธารณสุข และชุมชน รวมทั้งการซอมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม
เพื่อเผชิญกับภาวะวิกฤต งานวัยรุนชายแดนใตไดดําเนินการดูแลชวยเหลือโดยผลิตหลักสูตรการปองกันการใช
ความรุนแรงในเยาวชน (SABAR) ไดทดลองใชในโรงเรียนเปาหมาย 6 แหง โครงการสรางชุ มชนตนแบบ
ดําเนินการใน 5 ชุมชน สงผลใหผูไดรับผลกระทบฯ ผูมีปญหาสุขภาพจิตและผูปวยจิตเวช เขาสูระบบบริการ
สาธารณสุข ในรูปแบบ HUGS Model ผานผูใหการชวยเหลือในชุมชน โครงการพัฒนาสื่อความรูการปฐม
พยาบาลทางใจ (PFA e-learning tool) มีการผลิตสื่อ PFA e-learning tool รวมกับ กองสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิตและสามารถนําไปใชไดในป 2563 ภายใตโครงการพัฒนาสื่อความรูการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA
e-learning tool)
และรวมพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตผูพิการ โดยศู น ยสุขภาพจิต ที่ 12 รวมกับ สถาบัน พั ฒ นาการเด็กราช
นครินทร Universiti Sanis Malaysia (USM) มอบอุป กรณ ทางการแพทยและรถเข็น พระราชทานในพระ
ปรมาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนการสงเสริมผูพิการมีสภาวะที่ดี ทั้งกาย
ใจ สังคมและเศรษฐกิจ สวนในรายที่มีความเสี่ยงดําเนินการสงตอใหอาสาสมัครในพื้นที่ ติดตามอาการ และ
ทุกรายอยูในภาวะปกติไมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต
3. สรางความตระหนักและความเขาใจตอปญหาสุขภาพจิต ไดดําเนินงานใหประชาชนในพื้นที่
เปาหมายที่เขารับบริการตามโปรแกรมเสริมสรางความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพจิตในประเด็นการจัดการ
อารมณและความเครียดเครือขายสาธารณสุขชวยใหปจเจกบุคคลมีความเขาใจดานสุขภาพหรือมีความฉลาด
ทางสุขภาพ (Mental Health Literacy) มีความสามารถในการเขาถึงขอมูล รูเขาใจ วิเคราะห ประเมินปฏิบัติ
และจัด การป ญ หาตนเอง รวมทั้ งสามารถชี้แนะการจั ดการกับ อารมณ และความเครีย ด บอกต อผู อื่น เช น
ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพจิตที่ดีได คือ เปนการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล การดําเนินงานตลอดทั้งป
มุงสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น องคความรูดานสุขภาพจิต จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก โดยศูนยสุขภาพจิตที่ 12 และเครือขายสุขภาพ รวมสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งใหมๆ
ที่เปนประโยชนตอระบบสุขภาพ ภายใตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูสรางสรรค (Knowledge
Creation) นําเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ( Best Practice) เชิดชูเกียรติบุคคล
ตนแบบที่เปนแบบอยางที่ดี ทรงคุณคา ยึดมั่นและปฏิบัติหนาที่บนความถูกตอง สงผลใหเกิดการตอยอดความรู
และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตระดับเขต
สุขภาพตอไป

คณะผูจัดทํา
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ศูนยสุขภาพจิตที่ 12
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