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ค ำน ำ 
 
 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือให้บรรจุตามวิสัยทัศน์การพัฒนางาน 
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และกรมสุขภาพจิต คือ เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
โดยเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต มีดังนี้ 1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต 
ที่พึงประสงค์ 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเขตสุขภาพที่ 3 และส่วนที่ 3 การด าเนินงานส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2563  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 หวังว่ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรหน่วยงานของท่าน สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน 
ด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับพ้ืนที่รับผิดชอบ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงาน  
ผลการด าเนินงานประจ าปีให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุริ อุปมนต์) 
ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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  3. ข้อมูลระบาดวิทยาของประชากร เขตสุขภาพที่ 3 21 
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  4. ข้อมูลการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 22 

   4.1 สถานการณ์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 22 
    4.1.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เขตสุขภาพท่ี 3  

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 
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5.1.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตาม
แนวทางมาตรฐานจากหน่ วยบริการต่อ เนื่ อง เป็น เ วลา 6 เดื อน  
เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563 
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  10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานและพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพท่ี 3 

119 

  11. กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 133 
  11.1 โครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 

133 

 
 

    12. กำรจัดบริกำรสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
          ที่ก ำหนดในเขตสุขภำพ ปีงบประมำณ 2563  

136 

  12.1 ผลการด าเนินงาน 136 
  12.2 สรุปจ านวนโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ที่มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต. 

137 

    13. สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 140 
    13.1  โครงการรณรงค์ เ ผยแพร่ความรู้ สั ปดาห์สุ ขภาพจิตแห่ งชาติ   

ประจ าปี 2562 ภายใต้ประเด็น “สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
140 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำง                  หน้ำ 
 

1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

4 

2 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภทและเพศ  15 
3 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภท  15 
4 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
16 

5 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพท่ี 3  18 
6 แสดงจ านวนประชากร และจ านวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 3   

จ าแนกรายจังหวัด ปี 2563 
18 

7 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2563 19 
8 แสดงจ านวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2558-2562 21 
9 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 
22 

10 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมท้ังหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

23 

11 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสัน้สะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

24 

12 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคออทิสติกสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

25 

13 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

26 

14 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

28 

15 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ  
จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 

29 

16 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ  
จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 

30 

17 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทาง
มาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน แยกรายจังหวัด เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2562-2563 

31 

18 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ  
2562-2563 แยกรายจังหวดั 

32 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำง                  หน้ำ 
 

19 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัด 
ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

33 

20 แสดงสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 34 
21 แสดงกลุ่มผู้ประเมิน และประเภทของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 3 

37 

22 แสดงจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

44 

23 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3 54 
24 แสดงร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 46 
25 แสดงจ านวนประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 64 
26 แสดงผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3     

ปีงบประมาณ 2563  
64 

27 แสดงจ านวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 

65 

28 แสดงร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3  65 
29 แสดงจ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3       

ปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-กันยายน)  
66 

30 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2561–2563 
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

74 

31 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 74 
32 แสดงการประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3  82 
33 แสดงประเด็นการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเข้ากับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ ช่วงวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการด าเนินงานในเขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

84 

34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน 

99 

35 แสดงกลุ่ ม เป้ าหมาย โครงการประชุม เชิ ง ปฏิบัติ การ พัฒนาศักยภาพเครือข่ าย 
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 

106 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำง                  หน้ำ 
 

36 แสดงผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมิน 
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) 

114 

37 แสดงผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48,13-18 
years) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชมุแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale,  
RS 48,13-18 years) 

116 

38 แสดงรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสรมิและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

122 

39 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 136 
40 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ (โรงพยาบาลชุมชน) 137 
41 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ  

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
138 

42 แสดงกลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่เป้าหมายของกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

141 
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สำรบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ                          หน้ำ 
 

1 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 

16 

2 แสดงปิรามิดประชากร เขตสุขภาพท่ี 3  20 
3 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3  

ปี 2558-2562 
21 

4 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

22 

5 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

23 

6 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

24 

7 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา  
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

25 

8 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

27 

9 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

29 

10 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ  
จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 

30 

11 แสดงอัตราการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด  
เขตสุขภาพที่ 3 

31 

12 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแล 
ตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน แยกรายจังหวัด  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563 

32 

13 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพท่ี 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563 

33 

14 แสดงรายงานผลการคัดกรองความกังวลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในประเทศไทย 

36 

15 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมินรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 37 
16 แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน   

ด้วยเครื่องมือ DSPM ของปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563 
39 

17 แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน 
แล้วพบว่าสงสัยล่าช้าของปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563 

40 
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สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

แผนภูมิ                          หน้ำ 
 

18 แสดงการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
ของปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563 

41 

19 แสดงจ านวนเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 ปีการศึกษา 2562 แยกรายจังหวัด 42 
20 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ในเขตสุขภาพท่ี 3เปรียบเทียบ ปี 2554 กับ ปี 2559 
43 

21 แสดงร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน  
ปัญหาการเรียนรู้ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (4 โรคหลัก)  
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 แยกรายโรค 

45 

22 แสดงประชากรวัยรุ่น เขตสุขภาพท่ี 3    54 
23 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี เปรียบเทียบปี 2561-2563 

เขตสุขภาพท่ี 3 
55 

24 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบปี 2561-2563 
เขตสุขภาพท่ี 3 

55 

25 แสดงร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  
เปรียบเทียบปี 2561-2563เขตสุขภาพท่ี 3 

56 

26 แสดงปัญหาสุขภาพจิตที่วัยรุ่นขอรับค าปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 57 
27 แสดงการประเมินความเครียด (ST-5) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพท่ี 3  

ปีงบประมาณ 2563 
66 

28 แสดงการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน  
เขตสุขภาพท่ี 3ปีงบประมาณ 2563 

67 

29 แสดงการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

67 

30 แสดงการประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RQ) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

68 

31 แสดงการประเมินภาวะหมดไฟ (Burn Out) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพท่ี 3       
ปีงบประมาณ 2563 

69 

32 แสดงผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3  

75 

33 แสดงร้อยละผลการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง 2Q, 9Q, และ 8Q  
ในกลุ่มผู้สูงอาย ุเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 

77 

34 แสดงการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายส าเร็จในผู้สูงอายุ  
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

78 
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สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

แผนภูมิ                          หน้ำ 
 

35 แสดงผลการด าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 

104 

36 แสดงผลความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปี 2563 แยกรายเขต 

104 

37 แสดงร้อยละของผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) ในภาพรวม 

115 

38 แสดงร้อยละของผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) จ าแนกเพศ 

115 

39 แสดงร้อยละของผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale,  
RS 48,13-18 years) ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก 
(Resilience Scale, RS 48,13-18 years) ในภาพรวม 

116 

40 แสดงร้อยละของผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale,  
RS 48,13-18 years) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก 
(Resilience Scale, RS 48,13-18 years) จ าแนกเพศ 

117 

41 แสดงร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลชุมชน 137 
42 แสดงร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 138 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

สำรบัญรูปภำพ 
รูปภำพ                 หน้ำ 
 

1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2563  3 
2 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 14 
3 แสดงแผนที่เขตสุขภาพท่ี 3 17 
4 แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ

สติปัญญา 
ต่ ากว่ามาตรฐานปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์  
ปีงบประมาณ 2563 

46 

5 แสดงแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า 88 
6 แสดงรายชื่อชุมชนต้นแบบ บูรณาการการสร้างวัคซีนใจ ปีงบประมาณ 2563  

เขตสุขภาพที่ 3 
93 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
 
 

  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต      

ระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้นสุขภาพจิต 

      3. เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล 
สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
       4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 

 

 
 
 

 

MOPH 

วิสัยทัศน์ 

 
 

ค่ำนิยม “MOPH & MENTAL & 3S” 
 
 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ
สูงสุด (ควบคุมตนเอง

ให้ท างาน คิด พูด อย่างมีสติ 
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม 

มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ 

มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบ)

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อระบบสุขภาพ

ยึดประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
เป็นศูนย์กลาง
ในการท างาน

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
เคารพผู้อื่น เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้
รู้ชนะ รับฟังความเห็น

ต่าง จัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 
ช่วยแก้ไขปัญหา
ในยามคับขัน

พันธกิจ 
 

1 

M 
Mastery 

O 
Originality 

P 
People 

Centered 
Approach 

H 
Humility 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน 
ตลอดช่วงชีวิต  

2.  สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์  
3.  พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชด ารัส, พระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

2. ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางานสุขภาพจิต 
โดยใช้ข้อคิด “Health is Life Mental Health is Happy Life” ซึ่งหมายถึงต้องท างานบูรณาการ 
กับระบบสุขภาพกายอยู่เสมอ 

3. ช่วยกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งหมายถึง เด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทย 4.0 เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีลักษณะของคนที่มีสติปัญญาดี, มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์, คิดแง่บวกและคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม (Creation, Positive 
Response to Society) คือ “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” นั่นเอง และให้ประชาชนทั่วไป 
ต้องมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือให้เกิด Well-being ในระดับบุคคลและสังคม 

4. พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและมาตรฐานสูงตามแนวทาง Service Plan ของกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลจะต้องลดความแออัดและต้องลดระยะเวลารอคอย รวมทั้งต้องเร่ง
ด าเนินการเรื่อง Smart Hospital 

5. พัฒนาบุคลากรกรมสุขภาพจิตให้ เป็นคนดีและมีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ สามารถ 
ท า Multitasking ได้ เป็นต้นแบบของการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พร้อมกับให้มีความรัก  
ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือการท างานและการสังคม 

6. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งต่างประเทศเพ่ือขับเคลื่อน  
งานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0  

2 

MENTAL 

Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

Network สัมพันธ์เครือข่าย

Teamwork ท างานเป็นทีม

Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

M 
E 
N 
T 

A 
L 

3S 

ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน 
 
 

เจตนำรมณ์ในกำรพัฒนำงำนสุขภำพจิตของอธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
 
 

S1 System 
การท างานเป็นระบบ 

S2 Standard 
การท างานตามมาตรฐาน

S3 Simplify 
ง่ายต่อการน าไปใช้
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ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภทและเพศ 
 

ประเภท 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทและเพศ 
ชำย หญิง รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 3 16.67 7 38.89 10 55.56 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
พนักงานราชการ 2 11.11 6 33.33 8 44.44 
พนักงานกระทรวง ฯ - - - - - - 
รวม 5 27.78 13 72.22 18 100 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
กระทรวงฯ 

รวม 

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

สำยงำนหลัก/ สำยวิชำชีพ 

อ านวยการต้น 1 5.56 - - - - - - 1 5.56 

นักจิตวิทยาคลินิก 1 5.56 - - - - - - 1 5.56 

นักสังคมสงเคราะห ์ - - - - 1  - - 1 5.56 

นักวิชาการสาธารณสุข 5 27.78 - - 2 11.11 - - 7 38.89 

สำยสนับสนุน 

นักจัดการงานท่ัวไป 1 5.56 - - 2 11.11 - - 3 16.67 

นักวิชาการเงินและบญัช ี - - - - 1 5.56 - - 1 5.56 

เจ้าพนักงานธุรการ 1 5.56 - - 2 11.11 - - 3 16.67 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 5.56 - - - - - - 1 5.56 

รวม 10 55.56 - - 8 44.44 - - 18 100 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ  
       2561 – 2563 

 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ตำรำงท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ  
       2561 – 2563 

รำยกำร ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 รวม 

ค่าตอบแทน 25,244.00 13,772.00 27,380.00 66,396.00 

ค่าวัสดุ 166,022.02 323,460.57 205,103.96 694,586.55 

ค่าใช้สอย 1,224,283.58 1,113,817.75 812,841.63 3,150,942.96 

ค่าสาธารณูปโภค 126,680.40 137,664.88 141,715.21 406,060.49 

ค่าเช่ารถยนต์ 203,257.20 170,172.80 255,259.20 628,689.20 

รวม 1,745,487.20 1,758,888.00 1,442,300.00 4,946,675.20 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

หมำยเหตุ : ค่าเช่ารถยนต์ประจ าปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายจ านวน 8 เดือน (ก.พ. – ก.ย.62) 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภำพที่ 3 
 

 
 

เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร
ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,995,309 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และตาก 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และกาญจนบุรี 

รูปภำพที่ 3  แสดงแผนที่เขตสุขภาพที่ 3 

 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

 

 

 

1. ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภำพที่ 3 
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เขตการปกครองทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย 54 อ าเภอ 420 ต าบล 4,429 หมู่บ้าน 132 เทศบาล 
330 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตำรำงท่ี 5 แสดงข้อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพที่ 3 

จังหวัด 
เขตกำรปกครอง 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. อบจ. 
นครสวรรค์ 15 128 1,431 21 121 1 

ก าแพงเพชร 11 78 983 25 64 1 

พิจิตร 12 89 935 28 73 1 

อุทัยธานี 8 70 642 14 49 1 

ชัยนาท 8 51 505 38 20 1 

รวม 54 420 4,429 132 330 5 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากตารางที่  5 เขตสุขภาพที่  3 มีจ านวนอ าเภอทั้งหมด 54 อ าเภอ จ านวนต าบลทั้งหมด  
420 ต าบล จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 4,429 หมู่บ้าน จ านวนเทศบาลทั้งหมด 132 แห่ง จ านวน 
องค์การบริหารส่วนต าบล 330 แห่ง และจ านวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง 

 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนประชากร และจ านวนหลังคาเรือนของเขตสุขภาพที่ 3 จ าแนกรายจังหวัด ปี 2563 

จังหวัด 
ประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
นครสวรรค์ 347,107 366,479 713,586 
ก าแพงเพชร 262,085 264,737 526,822 
พิจิตร 175,753 192,998 368,751 
อุทัยธานี 127,201 134,103 261,304 
ชัยนาท 113,971 127,863 241,834 
รวม 1,026,117 1,086,180 2,112,297 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากตารางที่ 6 เขตสุขภาพท่ี 3 มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,112,297 คน แบ่งเปน็ประชากร
ชายจ านวน 1,026,117 คน และประชากรหญิงจ านวน 1,086,180 คน  

 

 

 

1.1 กำรปกครอง 

 

2. ข้อมูลประชำกร 
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ตำรำงท่ี 7 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 

ช่วงอำยุ (ปี) 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

0-4 ป ี 50,017 46,409 96,426 
5-9 ป ี 65,220 60,919 126,139 

10-14 ปี 76,800 71,812 148,612 
15-19 ปี 73,609 68,448 142,057 
20-24 ปี 72,032 65,521 137,553 
25-29 ปี 60,433 59,537 119,970 
30-34 ปี 56,915 51,725 108,640 
35-39 ปี 59,003 55,400 114,403 
40-44 ปี 65,734 65,927 131,661 
45-49 ปี 71,556 76,827 148,383 
50-54 ปี 79,134 90,935 170,069 
55-59 ปี 79,789 93,396 173,185 
60-64 ปี 66,538 81,299 147,837 
65-69 ปี 56,337 69,502 125,839 
70-74 ปี 38,208 48,599 86,807 
75-79 ปี 25,226 34,008 59,234 
80 ปีขึ้นไป 29,566 45,916 75,482 

รวม 1,026,117 1,086,180 2,112,297 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากตารางที่ 7 เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากร รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,112,297 คน ประชากรชาย
จ านวน 1,026,117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58 ประชากรหญิงจ านวน 1,086,180 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.42 ช่วงอายุ 55-59 ปี มีประชากรสูงสุดคือ 173,185 คน รองลงมา ช่วงอายุ 50-54 ปี มีประชากร 
170,069 คน และช่วงอายุ 75-79 ปี มีประชากรน้อยสุด 59,234 คน 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 3 

ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากแผนภูมิที่ 2 ปิรามิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของเขตสุขภาพที่ 3  
โดยจ าแนกอายุและเพศ พบว่าประชากรเพศชายในช่วงอายุ 55-59 ปี มีจ านวนประชากรมากที่สุด จ านวน 
79,789 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 50-54 ปี มีจ านวน 79,134 คน และช่วงอายุน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ  
75-79 ปี มีจ านวน 25,226 คน ส่วนประชากรเพศหญิง ช่วงอายุที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด 
คือ ช่วงอายุ 55-59 ปี จ านวน 93,396 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 50-54 ปี จ านวน 90,935 คน  
และช่วงอายุน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 75-79 ปี จ านวน 34,008 คน 
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ตำรำงท่ี 8 แสดงจ านวนและอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี 2558-2562 

ปี พ.ศ. ประชำกร เกิด ตำย อัตรำเพิ่ม 
ธรรมชำติ จ ำนวน อัตรำ:1,000ปชก. จ ำนวน อัตรำ:1,000ปชก. 

2558 3,010,618 24,576 8.16 22,904 7.60 0.56 
2559 3,000,209 22,806 7.60 24,631 8.20 -0.60 
2560 2,995,999 22,211 7.41 22,540 7.52 -0.11 
2561 2,988,841 20,481 6.85 23,082 7.72 -0.87 
2562 2,977,294 18,954 6.37 19,828 6.66 -0.29 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
  

แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2558-2562 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ตั้งแต่ปี 2558-2562 อัตราเกิดของประชากรเขตสุขภาพที่ 3 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากปี พ.ศ.2559-2561 ส าหรับอัตราตายเพ่ิมขึ้นจากปี 2558-2559 ลดลงในปี 2560  
และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 ส าหรับอัตราเพ่ิมธรรมชาติพบว่า ลดลงตั้งแต่ปี 2558-2559 และในปี 2560 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และกลับมาลดลงในปี 2561 
 
 
 
 
 

3.1 อัตรำเกิด อัตรำตำย 

3. ข้อมูลระบำดวิทยำของประชำกร เขตสุขภำพที่ 3 
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4.1.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรยีบเทียบปีงบประมำณ 2561-2563  

ตำรำงท่ี 9 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
      เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
1. ก ำแพงเพชร 13,364 13,563 13,579 8,643 13,884 15,520 63.90 102.37 114.14 

2. ชัยนำท 6,633 6,631 6,621 2,814 5,658 7,422 42.42 85.33 112.10 

3. นครสวรรค ์ 20,099 20,138 20,185 8,114 17,999 19,555 40.37 89.38 96.88 

4. พิจิตร 10,364 10,369 10,362 3,765 7,538 8,621 36.33 72.70 83.20 

5. อุทัยธำนี 6,223 6,236 6,248 4,084 7,185 8,009 65.63 115.22 128.19 

รวมทั้งหมด 56,844 56,937 57,013 27,420 52,264 59,127 48.24 91.79 103.71 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพที่ 3  
       เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากแผนภูมิที่ 4 พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้รับการวินิจฉัย และรักษา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563 
พบว่า จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 128.19
รองลงมาคือ จังหวัดก าแพงเพชร คิดเป็นร้อยละ 114.14 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
น้อยที่สุดคือ จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 83.20 

4. ข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
 
 4.1 สถำนกำรณ์กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
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 4.1.2 ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2561-2563 

ตำรำงท่ี 10 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
      เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
1. ก ำแพงเพชร 4,704 4,718 4,718 2,582 3,099 3,308 54.89 65.68 70.11 
2. ชัยนำท 2,211 2,210 2,210 1,585 1,810 1,992 71.69 81.90 90.14 
3. นครสวรรค ์ 6,991 7,005 7,005 4,479 5,355 5,755 64.07 76.45 82.16 
4. พิจิตร 3,605 3,607 3,607 2,382 2,888 3,102 66.07 80.07 86.00 
5. อุทัยธำนี 2,164 2,169 2,169 1,338 1,514 1,642 61.83 69.80 75.70 

รวมทั้งหมด 19,675 19,709 19,709 12,366 14,666 15,799 62.85 74.41 80.16 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

แผนภูมิที่ 5 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพที่ 3  
       เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 5 พบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563  
พบว่า จังหวัดชัยนาท มีผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.14 รองลงมา
คือ จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 86.00 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยที่สุดคือ  
จังหวัดก าแพงเพชร คิดเป็นร้อยละ 70.11 
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4.1.3 ผู้ป่วยโรคสมำธิสั้นเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2561-2563 

ตำรำงท่ี 11 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
        เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
1. ก ำแพงเพชร 4,810 4,795 4,795 244 561 732 5.07 11.70 15.27 
2. ชัยนำท 1,894 1,895 1,895 147 246 290 7.76 12.98 15.30 
3. นครสวรรค ์ 6,409 6,389 6,389 590 1,034 1,301 9.21 16.18 20.36 
4. พิจิตร 3,343 3,328 3,328 341 628 757 10.20 18.87 22.75 
5. อุทัยธำนี 2,108 2,100 2,100 104 253 314 4.93 12.05 14.95 

รวมทั้งหมด 18,564 18,507 18,507 1,426 2,722 3,394 7.68 14.71 18.34 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

แผนภูมิที่ 6 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพท่ี 3  
       เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 6 พบว่าผู้ป่วยผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัย  
และรักษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563 
พบว่า จังหวัดพิจิตร มีผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.75 รองลงมาคือ 
จังหวัดนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 20.36 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยที่สุดคือ จังหวัด
อุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ 14.95 
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4.1.4 ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้ำถึงบริกำร เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2561-2563 

ตำรำงท่ี 12 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคออทิสติกสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษา  
        เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ ำนวนผู้ป่วยคำดประมำณ 
จำกควำมชุก 

ที่ได้จำกกำรส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
ที่มีทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 

(คน) 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 
ของผู้ป่วย 
(ร้อยละ) 

 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
1. ก ำแพงเพชร 202 193 193 43 82 94 21.29 42.49 48.70 
2. ชัยนำท 79 76 76 34 51 61 43.04 67.11 80.26 
3. นครสวรรค ์ 270 259 259 80 150 181 29.63 57.92 69.88 
4. พิจิตร 137 130 130 44 75 91 32.12 57.69 70.00 
5. อุทัยธำนี 88 86 86 15 31 41 17.05 36.05 47.67 

รวมทั้งหมด 776 744 744 216 389 468 27.84 52.28 62.90 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

แผนภูมิที ่7 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เขตสุขภาพท่ี 3  
       เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 จ าแนกรายจังหวัด 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 7 พบว่าผู้ป่วยผู้ป่วยโรคออทิสติกมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัย  
และรักษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจ าแนกรายจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563 
พบว่า จังหวัดชัยนาท มีผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.26 รองลงมาคือ 
จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 70.00 และจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยที่สุดคือ จังหวัดอุทัยธานี 
คิดเป็นร้อยละ 47.67 
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5.1.1  โรคที่เป็นสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชท่ีมำรับบริกำร 10 อันดับแรก  
เขตสุขภำพที่ 3  

ตำรำงท่ี 13 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
      เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

โรคทำงจิตเวช 

จ ำนวนผู้ป่วย  
(คน) 

จ ำนวนครั้งท่ีมำรับบริกำร 
(ครั้ง) 

อัตรำกำรป่วย 
(ต่อ 100,000 ประชำกร) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

1. กลุม่อำกำรทำงพฤติกรรม 
ที่พบร่วมกับควำมผิดปกต ิ
ทำงสรีรวิทยำและปจัจัย 
ทำงกำยภำพ 

31,098 30,476 29,119 71,500 75,347 75,292 1,037.99 1,021.35 978.04 

2. ควำมผิดปกติทำงจิต 
และพฤติกรรมที่เกิดจำก 
กำรใช้สำรออกฤทธิ ์
ต่อจิตประสำท 
 

23,569 44,519 21,092 62,610 101,437 71,507 786.68 1491.97 708.43 

3. ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ 
 

19,755 19,316 18,739 69,842 76,059 72,076 659.38 647.34 629.40 

4. โรคประสำท  
ควำมผิดปกติท่ีสัมพันธ์ 
กับควำมเครียด  
และโรคโซมำโตฟอร์ม 
 

21,248 20,023 18,527 52,687 55,744 52,307 709.21 671.03 622.28 

5. โรคจิตเภท พฤติกรรม
แบบโรคจิตเภท  
และโรคหลงผิด 
 

19,042 19,316 18,449 99,269 102,700 94,183 635.58 647.34 619.66 

6. โรคซึมเศร้ำ 
 

18,714 18,003 17,691 64,635 70,487 66,858 624.63 603.34 594.20 

7. โรคจิตเภท 
 

13,775 13,776 13,381 75,076 77,965 72,089 459.78 461.68 449.43 

8. เสพบุหรี ่
 

11,994 32,514 9,725 21,075 56,388 23,976 400.33 1,089.65 326.64 

9. เสพสุรำ 
 

7,033 10,863 8,290 20,409 25,848 23,367 234.75 364.05 278.44 

10. ควำมผิดปกติทำงจิต
และอำกำรทำงจิตท่ีเกิดจำก
โรคทำงกำย 

5,675 6,311 6,344 19,303 101,437 21,999 189.42 211.50 213.08 

5. ข้อมูลระบำดวิทยำของโรคทำงจิตเวช 
 

 5.1 อัตรำกำรป่วยด้วยโรคทำงจิตเวช               
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แผนภูมิที่ 8 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
     เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 8 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอาการทางพฤติกรรม 
ที่พบร่วมกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปัจจัยทางกายภาพ รองลงมาคือ ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และความผิดปกติทางอารมณ ์ตามล าดับ 
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5.1.2  โรคที่เป็นสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มำรับบริกำร 10 อันดับแรก  
เขตสุขภำพที่ 3  

ตำรำงท่ี 14 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
      เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 

โรคทำงจิตเวช 

จ ำนวนผู้ป่วย  
(คน) 

จ ำนวนครั้งท่ีมำรับบริกำร 
(ครั้ง) 

อัตรำกำรป่วย 
(ต่อ 100,000 ประชำกร) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

1. ควำมผิดปกติทำงจิต 
และพฤติกรรมที่เกิดจำก 
กำรใช้สำรออกฤทธิ ์
ต่อจิตประสำท 
 

4,630 5,491 5,429 5,082 5,964 5,948 1,543.35 184.03 182.35 

2. เสพสุรำ 
 

3,900 4,583 4,436 4,316 4,996 4,896 1,300.02 153.60 148.99 

3. ควำมผิดปกติทำงจิต 
และอำกำรทำงจิต 
ที่เกิดจำกโรคทำงกำย 
 

2,108 2,477 2,522 2,278 2,726 2,764 702.68 83.01 84.71 

4. ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ 
 

1,677 
 

1,890 1,839 1,999 2,241 2,217 559.01 63.34 61.77 

5. โรคจิตเภท พฤติกรรม
แบบโรคจิตเภท  
และโรคหลงผิด 
 

1,871 
 

1,854 1,832 2,270 2,304 2,209 623.67 62.14 61.53 

6. โรคซึมเศร้ำ 
 

1,595 
 

1,802 1,757 1,902 2,118 2,119 531.67 60.39 59.01 

7. โรคจิตเภท 
 

1,135 
 

1,120 
 

1,133 1,370 1,414 1,379 378.34 37.54 38.05 

8. โรคประสำท  
ควำมผิดปกติท่ีสัมพันธ์ 
กับควำมเครียด  
และโรคโซมำโตฟอร์ม 
 

1,366 
 

1,233 
 

1,129 1,497 1,338 
 

1,225 455.34 41.32 37.92 

9. โรคสมองเสื่อม 
 

485 584 
 

575 571 686 
 

663 161.67 19.57 19.31 

10. ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย 527 576 515 532 582 519 175.67 19.30 17.30 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ 10 อันดับแรก 
      เขตสุขภาพท่ี 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 9 แสดงโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ เขตสุขภาพที่ 3 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม 
ที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รองลงมาคือ เสพสุรา และความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิต 
ที่เกิดจากโรคทางกาย ตามล าดับ 
 5.1.3 จ ำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชท่ีมำรับบริกำร จ ำแนกรำยจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมำณ 
          2561-2563 

ตำรำงที่ 15 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด  
         เขตสุขภาพท่ี 3  

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ป่วย  

(คน) 
จ ำนวนครั้งท่ีมำรับบริกำร 

(ครั้ง) 
อัตรำกำรป่วย 

(ต่อ 100,000 ประชำกร) 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

1. ก ำแพงเพชร 49,745 68,887 36,765 121,822 164,574 115,802 1,660.38 2,308.70 1,234.85 
2. ชัยนำท 27,549 33,395 26,717 82,069 95,315 88,718 919.53 1,119.21 897.36 
3. นครสวรรค ์ 61,144 68,499 63,612 215,057 248,466 235,890 2,040.86 2,295.69 2,136.57 
4. พิจิตร 28,475 38,479 30,241 105,964 125,676 106,752 950.44 1,289.59 1,015.72 
5. อุทัยธำนี 
 

20,588 23,880 23,642 71,404 80,333 79,659 687.18 800.32 794.08 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด  
         เขตสุขภาพท่ี 3 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการ  
จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 พบว่าจากปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 และในปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการมีจ านวนลดลง  

 
5.1.4 จ ำนวนผู้ป่วยในจิตเวชท่ีมำรับบริกำร จ ำแนกรำยจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมำณ 

2561-2563 
ตำรำงท่ี 16 แสดงจ านวนผู้ป่วยและอัตราการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด  
        เขตสุขภาพท่ี 3  

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ป่วย  

(คน) 
จ ำนวนครั้งที่มำรับบริกำร 

(ครั้ง) 
อัตรำกำรป่วย 

(ต่อ 100,000 ประชำกร) 
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

1. ก ำแพงเพชร 4,596 4,496 4,299 5,144 5,084 4,885 153.40 150.68 144.39 
2. ชัยนำท 2,274 2,380 2,250 2,533 2,617 2,517 75.90 79.76 75.57 
3. นครสวรรค ์ 6,412 8,116 7,608 7,152 9,025 8,428 214.02 272.00 255.53 
4. พิจิตร 3,674 4,372 4,759 4,219 4,991 5,434 122.63 146.52 159.84 
5. อุทัยธำนี 
 

3,145 3,229 3,166 3,604 3,722 3,667 104.97 108.22 106.34 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงอัตราการป่วยของผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 3 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 11 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการ จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 
พบว่าปีงบประมาณ 2561-2563 จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการมากที่สุด รองลงมา 
คือ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร ตามล าดับ 

5.1.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับกำรดูแลตำมแนวทำงมำตรฐำน
จำกหน่วยบริกำรต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 เดือน เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562-2563 

ตำรำงท่ี 17  แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐาน 
         จากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน แยกรายจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมาณ  
         2562-2563 

 
จังหวัด 

จ ำนวนผู้มำรับบริกำร 
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนผู้มำรับบริกำร 
2 ครั้งขึ้นไป (คน) 

ร้อยละของผู้ป่วย 
โรคซึมเศร้ำได้รับกำรดูแล 
ตำมแนวทำงมำตรฐำน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
1. ก ำแพงเพชร 2,980 2,692 2,266 2,148 76.04 79.79 
2. ชัยนำท 1,976 2,335 1,492 1,692 75.51 72.46 
3. นครสวรรค ์ 5,512 5,604 4,297 4,291 77.96 76.57 
4. พิจิตร 2,434 2,561 1,796 1,880 73.79 73.41 
5. อุทัยธำนี 1,870 1,800 1,239 1,249 66.26 69.39 

รวมทั้งหมด 14,772 14,992 11,090 11,260 73.91 74.32 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐาน 
         จากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน แยกรายจังหวัด เปรียบเทียบปีงบประมาณ  
         2562-2563 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากแผนภูมิที่ 12 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐาน 
จากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563 พบว่าปีงบประมาณ 
2563 มีจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 
โดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการมากที่สุดคือ  
จังหวัดก าแพงเพชร รองลงมาคือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 79.79, 76.57  
และ 73.41 ตามล าดับ 

5.1.6 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ เขตสุขภำพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมำณ 2562-2563 

ตำรำงท่ี 18 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563 
        แยกรายจังหวัด 

 
จังหวัด 

ประชำกร 
ในปีท่ีใช้ค ำนวณ (คน) 

จ ำนวนผู้ที่ท ำร้ำยตนเอง 
จนเสียชีวิต (คน) 

อัตรำต่อ  
100,000 ประชำกร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 
2563 

1. ก ำแพงเพชร 713,849 713,849 13 1 1.82 0.14 
2. ชัยนำท 324,601 324,601 2 8 0.62 2.46 
3. นครสวรรค ์ 1,041,876 1,041,876 23 25 2.21 2.40 
4. พิจิตร 534,548 534,548 7 9 1.31 1.68 
5. อุทัยธำนี 326,075 326,075 7 6 2.15 1.84 

รวมทั้งหมด 2,940,949 2,940,949 52 49 1.77 1.67 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิที ่13 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากแผนภูมิที่  13 พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2563  
ในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง จังหวั ดที่มี อัตรา 
การฆ่าตัวตายส าเร็จเพิ่มข้ึนคือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ตามล าดับ 
 

 
 
ตำรำงท่ี 19 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 
        ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 

จังหวัด 

จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

จิต
แพ

ทย์
ทั่ว

ไป
 

จิต
แพ

ทย์
เด

็กแ
ละ

วัย
รุ่น

 

แพ
ทย์

เว
ชศ

ำส
ตร

์ทั่ว
ไป

แข
นง

สุข
ภำ

พจ
ิตช

ุมช
น 

กุม
ำร

แพ
ทย์

 

พย
ำบ

ำล
ปร

ิญ
ญ

ำโ
ท

สุข
ภำ

พจ
ิตแ

ละ
จิต

เว
ช 

PG
 ผ

ู้ให
ญ

่ (4
 เด

ือน
) 

PG
 เด

็กแ
ละ

วัย
รุ่น

   
   

(4
 เด

ือน
) 

นัก
จิต

วิท
ยำ

คล
ินิก

/
นัก

จิต
วิท

ยำ
 

1. ก ำแพงเพชร 1 0 0 1 6 12 2 3 
2. ชัยนำท 0 0 0 0 7 9 1 5 
3. นครสวรรค ์ 3 1 1 11 6 9 6 5 
4. พิจิตร 3 2 2 3 6 13 1 5 
5. อุทัยธำนี 2 0 0 2 2 8 3 6 

ภำพรวม 9 3 3 16 27 51 13 21 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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6. จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
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ตำรำงท่ี 20 แสดงสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 

สถำนบริกำรสำธำรณสุข/จังหวัด ก ำแพงเพชร ชัยนำท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี รวม 

โรงพยาบาลศูนย์ (A) 0 0 1 0 0 1 
โรงพยาบาลทั่วไป (S) 1 1 0 1 1 4 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 0 0 0 0 0 0 
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) 1 0 2 2 0 5 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) 1 0 3 0 0 4 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 7 5 7 6 5 30 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) 2 2 1 3 2 10 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 75 72 189 109 89 534 
โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 0 0 2 0 0 2 
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 2 1 7 4 0 14 

รวม 89 81 212 125 97 604 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   
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วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทย 

ในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพจิต ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  
จึงได้ประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการดูแล
เยียวยาจิตใจของประชาชน ภายใต้ แผนฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  โดยมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจิต 
จากทุกภาคส่วน เน้นการด าเนินงานมาตรการเชิงรุกในการให้ความส าคัญกับการดูแลด้านจิตใจ และสังคม 
ของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ส าหรับด าเนินการครอบคลุมทั้งมิติส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และสมาชิกในครอบครัว ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) ผู้เปราะบางทางสังคม บุคลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ด าเนินพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  
มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุน ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูด้านจิตใจประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง  ๆ ระดับประเทศ และการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 

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

และช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
ซึ่งได้มีการจัดทีม MCATT ในหน่วยบริการทุกระดับทั่วทุกจังหวัด ทุกอ าเภอเพ่ือเชื่อมโยงไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในการปรับตัวกับผลกระทบเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว  

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

7. กำรส ำรวจสุขภำพจิตคนไทยในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 
 
 7.1 สถำนกำรณ์สุขภำพจิตในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ได้ใช้กลไกการเสริมสร้างพลังด้วยวัคซีนใจ 
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ วัคซีนใจในบุคคล วัคซีนใจในครอบครัว และวัคซีนใจในชุมชน โดยวัคซีนใจในระดับ
บุคคล จะเน้นในเรื่องของ การส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู วัคซีนใจในระดับครอบครัว  
จะเน้นในเรื่อง 3 พลัง ได้แก่ พลังบวก โดยการมองสถานการณ์ให้เป็นในเชิงบวกเพ่ือพร้อมที่จะรับมือ 
กับปัญหาที่เกิดขึ้น พลังยืดหยุ่น เป็นบทบาทที่จะสามารถสร้างการปรับตัวและท าหน้าที่ทดแทนเพ่ือรับมือ 
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสุดท้ายพลังร่วมมือเพ่ือเป็นพลังในการสร้างความปรองดองและก้าวผ่านวิกฤต
ไปได้ และสุดท้ายวัคซีนใจในชุมชน โดยสร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย สร้างชุมชนที่มีความหวัง สร้างชุมชนที่รู้สึก
สงบ สร้างชุมชนที่เข้าใจและโอกาส ใช้ศักยภาพของชุมชน พัฒนาเครือข่ายในการช่วยเหลือสื่อสารและใส่ใจ 
ที่จะแก้ไขปัญหา และใช้สายสัมพันธ์ในชุมชนเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ไว้ใจ ให้ก าลังใจและส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันในสังคม 

แผนภูมิที่ 14 แสดงรายงานผลการคัดกรองความกังวลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

         ในประเทศไทย 
ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าประชาชนคนไทยมีความกังวลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อยู่ในระดับปานกลางในช่วงสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 24-26 มีนาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 76.16 รองลงมา 
อยู่ในระดับกังวลสูง คิดเป็นร้อยละ 18.15 และล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับกังวลต่ า คิดเป็นร้อยละ 5.68  
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงสัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 11-17 กันยายน 2563) พบว่าอยู่ในระดับกังวลปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 58.97 รองลงมา อยู่ในระดับกังวลต่ า คิดเป็นร้อยละ 40.79 และไม่มีความกังวลสูง 
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  จากผลการส ารวจการประเมินสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขตสุ ขภาพที่  3  มีผู้ ตอบแบบประเมินตั้ งแต่ เดื อน มีนาคม–กันยายน 2563  
จ านวน 38,303 คน  ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 15 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมินรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3  

ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าจังหวัดที่มีการตอบแบบประเมินสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่  3  มากที่ สุดคือ จั งหวัดนครสวรรค์   
จ านวน 17,072 คน รองลงมาคือ จังหวัดพิจิตร จ านวน 9,188 คน จังหวัดชัยนาท จ านวน 4,550 คน 
จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 4,344 คน และจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3,149 คน ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 สถำนกำรณ์สุขภำพจิตในเขตสุขภำพที่ 3 
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จ านวนผู้ตอบแบบประเมินรายจังหวัด
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ตำรำงที่ 21 แสดงกลุ่มผู้ประเมิน และประเภทของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ 
        การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 

กลุ่มผู้ประเมิน 

เค
รีย

ดส
ูง 

เส
ี่ยง

ซึม
เศ

ร้ำ
 

ซึม
เศ

ร้ำ
รุน

แร
ง 

เส
ี่ยง

ฆ่ำ
ตัว

ตำ
ย 

มีภ
ำว

ะห
มด

ไฟ
 

1. กลุ่มประชาชนทั่วไป 36 90 1 7 7 
2. กลุ่มผู้ถูกกักตัว 9 95 0 0 0 
3. กลุ่มติดเชื้อ 1 1 1 1 1 
4. ญาติของกลุ่มเสี่ยง/ ญาติกลุ่มติดเชื้อ/ญาติกลุ่มกักกัน 0 3 0 0 0 
5. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 112 434 8 37 30 
6. กลุ่ม อสม. 196 673 6 62 45 
7. กลุ่มเปราะบางทางสังคม 120 301 5 25 24 
รวมทัง้หมด 474 1,597 21 132 107 

ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย, กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า กลุ่มผู้ประเมินเสี่ยงซึมเศร้า จ านวน 1,597 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
รองลงมามีความเครียดสูง จ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24 เสี่ยงฆ่าตัวตาย จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.34 มีภาวะหมดไฟ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 และซึมเศร้ารุนแรง จ านวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต 

ศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

 
 

 

1.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองพัฒนำกำร 

ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ด้วยเครื่องมือ DSPM 
ในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ในเขตสุขภาพที่ 3 ค่อนข้างท าได้ครอบคลุม โดยในปีงบประมาณ 2563 
พบว่า เด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM จ านวน 
79,376 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 (เป้าหมาย : ร้อยละ 90) อีกทั้งยังสามารถค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 สามารถค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้ จ านวน 20,508 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.84 (เป้าหมาย : ร้อยละ 20 ) และในเด็กกลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้า สามารถติดตามมาคัด
กรองซ้ าด้วย DSPM ครั้งที่ 2 จ านวน 19,122 คน คิดเป็นร้อยละ 93.24 และพบว่ากลับมาสมวัย จ านวน 
18,680 คน คิดเป็นร้อยละ 97.69 และยังล่าช้า จ านวน 443 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 (ที่มา : ข้อมูลจาก 
http://hdcservice.moph.go.th ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)  

แผนภูมิที ่16  แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดอืน ด้วยเครื่องมือ   
          DSPM ของปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร เขต 3 ประเทศ

ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน

ปี2561 ปี2562 ปี2563

1. กลุ่มเด็กปฐมวัย 

 
 

1.1 ข้อมูลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เขตสุขภำพที่ 3 

เป้าหมาย ร้อยละ 90 
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แผนภูมิที ่17 แสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน  
         แลว้พบว่าสงสัยล่าช้าของปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

1.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนกระตุ้นพัฒนำกำรล่ำช้ำ 

ในปีงบประมาณ 2563 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
TEDA4I หรือด้วยเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน พบว่า มีจ านวน 567 คน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จ านวน 477 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.13 (เป้าหมายกระทรวง ร้อยละ 65) อยู่ระหว่างติดตามมากระตุ้น จ านวน 46 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.11 และติดตามไม่ได้ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76  

เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืนในช่วง 3 ปี คือปีงบประมาณ 2561 2562 และ 2563 พบว่า เขตสุขภาพที่ 3  มีการเข้าถึง
ระบบบริการกระตุ้นพัฒนาการเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยคิดเป็นร้อยละ 38  ร้อยละ 64 และร้อยละ  84 
ตามล าดับ (ตามแผนภูมิที่ 18) (ที่มา : ข้อมูลจาก http://hdcservice.moph.go.th ณ วันที่ 25 กันยายน 
2563)  ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ 

 1. ผู้บริหารระดับเขต/ระดับจังหวัดให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย/เป็นประเด็นหลักของเขตเพ่ือติดตามในเวทีการตรวจราชการ 

 2. มีการบูรณาการท างานร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 และร่วมกันผลักดัน  
การด าเนินงานผ่านมหัศจรรย์ 1,000 วัน  

 3. เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพัฒนาการให้ความส าคัญและร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมการด าเนินงานเป็นอย่างดี 

 4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนบริการเพ่ิมเติม จาก สปสช. เขต 3 
 5. มีการขับเคลื่อนผ่านอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  คณะท างาน

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 3 
 6. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดมีการติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาการทุกเดือน 
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ร้อยละของเด็กช่วงอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า

ปี2561 ปี2562 ปี2563

เป้าหมาย ร้อยละ 20 
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แผนภูมิที ่18 แสดงการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น  
          ของปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2563

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานในเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่องโดยได้ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือปิด GAP ในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน ทั้งนี้ได้มีการด าเนินจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรทั้งในระดับ รพศ./รพท. รพช.  
และ รพ.สต. ที่เป็น Node เพ่ือทบทวนความรู้ระบบการบันทึกข้อมูลพัฒนาการ การดูข้อมูลในระบบรายงาน 
HDC ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการติดตามดูแลเด็กได้ และมีการ 
บูรณาการงานกับหน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
โดยการร่วมกับเทศบาล สถานพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่  3 ได้สนับสนุนวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ 
ในการส่งเสริมพัฒนาการ การปรับพฤติกรรมเด็กให้แก่คุณครูสถานพัฒนาเด็กเล็กด้วยโปรแกรมการส่งเสริม
พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Triple P)  
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการ
จัดอบรมให้แก่ครูสถานพัฒนาเด็กเล็กได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานยังคงมีความต่อเนื่องและมีคุณภาพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
จึงมีแผนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยร่วมกับหน่วยงานเทศบาล สถานพัฒนาเด็กเล็ก  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัย จึงมีแผนการด าเนินงานที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
โดยใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting 
Program : Triple P) กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูสถานพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้น าไปขยายต่อและสอนผู้ปกครอง   ใน
การดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อไป 
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร เขต 3 ประเทศ

ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เป้าหมายกระทรวง ร้อยละ 65 

1.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เขตสุขภำพที่ 3 
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จากข้อมูลประชากรกลางปี 2563 มีประชากรทั้งหมด 66,558,935 คน มีเด็กไทยวัยเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อายุ 6-12 ปี) จ านวน 3,508,541 คน คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของประชากร
ทั้งหมด โดยมีเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่  3 จ านวน 165,675 คน จ าแนกเป็นรายจังหวัดพบว่า  
จังหวัดก าแพงเพชร มีเด็กวัยเรียนจ านวน 43,120 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03 จังหวัดชัยนาท มีเด็กวัยเรียน
จ านวน 15,196 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 จังหวัดนครสวรรค์ มีเด็กวัยเรียนจ านวน 60,854 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.73 จังหวัดพิจิตร มีเด็กวัยเรียนจ านวน 27,727 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 และจังหวัดอุทัยธานี
มีเด็กวัยเรียนจ านวน 18,778 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC)  
เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  

แผนภูมิที ่19 แสดงจ านวนเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 ปีการศึกษา 2562 แยกรายจังหวัด 
 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากผลการส ารวจนักเรียนไทยทั่วประเทศ ในปี 2554 โดยกรมสุขภาพจิต พบระดับสติปัญญา 
(Intelligent Quotient : IQ) เฉลี่ยในเด็กไทยอายุ 6-15 ปี เท่ากับ 98.59 ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล 
(IQ=100) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ พบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.50) ที่มีปัญหา
ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ า ( IQ < 100) รวมทั้งพบว่าประเทศยังมีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญา
บกพร่อง (IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับค่าการกระจายตัวมาตรฐานซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 2  
และจากผลการส ารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่าเด็กนักเรียนอายุ 6-11 ปี มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 
 จากการส ารวจระดับสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ในปี 2559 จ านวน 
23,641 ราย โดยใช้เครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version: update 2003) 
พบระดับเชาวน์ปัญญา ( Intelligent Quotient : IQ) เฉลี่ ย เท่ ากับ 98.23 ถือ เป็นระดับสติปัญญา 
ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน (IQ=100)  
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ก ำแพงเพชร ชัยนำท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี

จ ำนวนเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ของเขตสุขภำพที่ 3

2. กลุ่มวัยเรียน 

 
 

2.1 สถำนกำรณ์เด็กไทยวัยเรียน 
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เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) เท่ากับ 98.23 ถือเป็นระดับ
สติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100)  
 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า IQ เฉลี่ย เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง เท่ากับ 94.58 พบว่า 
มีระดับ IQ เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ยังพบว่าในภาพรวมของประเทศยังมีเด็กประถมศึกษาปีที่ 1  
ที่มี IQ ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ < 90) อยู่ถึงร้อยละ 31.81 (ไม่ควรเกิน ร้อยละ 25) และยังมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่อง ( IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานสากลคือไม่ควรเกินร้อยละ 2 และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก 
(IQ ≥ 130) อยู่ถึงร้อยละ 7.9 
 สรุปได้ว่าโดยภาพรวม IQ เฉลี่ยของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2559 สูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับ IQ เฉลี่ยของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2554 แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานสากลเล็กน้อย 
และมีการกระจายตัวในลักษณะที่มีเด็กที่ IQ ต่ ากว่าค่าปกติ อยู่สูงกว่ามาตรฐานสากล ซึ่งพบว่าเด็กที่มี IQ ต่ า 
ก็จะต่ ามาก ในขณะที่เด็ก IQ สูง มีแนวโน้มสูงมากขึ้น คล้ายคลึงกับการกระจายในปี 2554 
แผนภูมิที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพท่ี 3 
         เปรียบเทียบ ปี 2554 กับ ปี 2559 

 
ที่มา: สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 3  
ปี 2554 จ าแนกรายจังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี  มีค่าเฉลี่ยที่ 
95.22, 98.98, 102.29, 99.75 และ 99.23 ตามล าดับ ในปี 2559 จ าแนกรายจังหวัด ได้แก่ 
ก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี มีค่าเฉลี่ยที่ 98.88, 94.19, 98.53, 99.93 และ 
96.62 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรมีค่าเฉลี่ยที่ 98.88 ชัยนาทมีค่าเฉลี่ย
ที่ 94.19 นครสวรรค์มีค่าเฉลี่ยที่ 98.53 พิจิตรมีค่าเฉลี่ยที่ 99.93 และอุทัยธานีมีค่าเฉลี่ยที่ 96.62  

2.2 สถำนกำรณ์ IQ เด็กไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เปรียบเทียบปี 2554  
      และปี 2559 
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ซึ่งค่าเฉลี่ยในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 อีกทั้งผลส ารวจ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.90 อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 64.10 
และสูงกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 19.70 ด้านเก่งร้อยละ 24.20 ด้านสุขร้อยละ 18.10 ซึ่งพบว่าด้านสุข  
คือความพร้อมทางอารมณ์ที่จะท าให้เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จักปรับใจ  
และความรื่นเริงเบิกบานมีค่าต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด้าน จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันเสริมสร้าง และพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากล  
ไม่น้อยกว่า 100 และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ตำรำงท่ี 22 แสดงจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น เขตสุขภาพท่ี 3  
      ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด จ ำนวนนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงท้ังหมด

(คน) 

จ ำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ได้รับกำรดูแล

ช่วยเหลือ (คน) 
ได้รับกำรประเมินซ้ ำ 

ด้วย SDQ (คน) 
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ

จนดีขึ้น (คน) 
ก าแพงเพชร 1,119 888 815 738 
ชัยนาท 381 381 262 240 
นครสวรรค์ 927 857 765 717 
พิจิตร 864 760 722 673 
อุทัยธานี 770 770 491 450 
รวมทั้งหมด 4,061 3,656 3,055 2,818 

ที่มา : แบบรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ที่เสี่ยง/มีปัญหาพฤติกรรม–อารมณ์ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ จ านวน 3,656 คน จากจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 4,061 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.03 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาและ/หรือบุคลากร
สาธารณสุขแล้วได้รับการประเมินซ้ าด้วยแบบ SDQ ทั้งหมด 3,055 คน โดยในเขตสุขภาพที่ 3 มีร้อยละ 
ของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ที่เสี่ยง/มีปัญหาพฤติกรรม–อารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จ านวน 2,818 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.24 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
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แผนภูมิที ่21 แสดงร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้  
         ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (4 โรคหลัก) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563   
         แยกรายโรค 

ที่มา: แบบรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (4 โรคหลัก) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563   
ในภาพรวมมีเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ (4 โรคหลัก) จ านวน 13,943 คน แยกรายโรค พบว่า กลุ่มมีปัญหาการเรียนรู้ จ านวน 
9,836 คน คิดเป็นร้อยละ 70.54 กลุ่มสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 2,371 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
กลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ จ านวน 1,349 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 และกลุ่มออทิสติก จ านวน 387 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.78  
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รูปภำพที่ 4 แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน  
       ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ปีงบประมาณ 2563 

  

 

   

 

 

 

 

 

ที่มา : แบบรายงานการคัดกรอง 4 โรคหลัก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า เขตสุขภาพที่ 3 มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 1,539 แห่ง โดยมีโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน 1,071 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.59  แบ่งเป็นจังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด 389 แห่ง เข้าร่วมการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  260 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.84 จังหวัด
ชัยนาท มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 174 แห่ง เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน 111 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
63.79 จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 507 แห่ง เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน 393 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 77.51 จังหวัดพิจิตร มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 261 แห่ง เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน 
138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.87 

โดยในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือช่วยเหลือเด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์ 
ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี ผ่านการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะ  
การควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษา 
ปีที่ 1–3 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 และโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุข 
เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ด้วยคู่มือ 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563  
โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
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2.3.1 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบทดลองใช้โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรควบคุมตนเอง 
(Self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมกำรรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษำปีที่  1 – 3 เขตสุขภำพที่  3 
ปีงบประมำณ 2563 

●หลักกำรและเหตุผล 
จากข้อมูลปัญหาพฤติกรรม–อารมณ์ ที่ส าคัญในเด็กวัยเรียนพบว่า พฤติกรรมรังแกกัน (bullying)  

ในประเทศไทยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการรังแกกัน 
(bullying) ส่งผลมากมายต่อร่างกาย จิตใจ และการด าเนินชีวิตของทั้งนั กเรียนที่เป็นผู้รังแกและเหยื่อ  
หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยทิ้งไว้หรือมองว่าเป็นเพียงการแกล้งกันตามธรรมดาของเด็ก อาจจะน าไป 
สู่การก่อปัญหาอาชญากรรมหรือการท าร้ายผู้อ่ืนในเด็กที่เป็นผู้ รังแก ส่วนนักเรียนที่เป็นเหยื่อได้รับบาดเจ็บ 
เกิดปัญหาสุขภาพจิต อาจรู้สึกอับอาย ซึมเศร้า วิตกกังวล เก็บกดความก้าวร้าว ฆ่าตัวตาย นอกจากนี้บุคคล  
ที่อยู่รอบข้างเด็ก เช่น ครู เพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน สังคม ก็อาจได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม 
อันเป็นผลกระทบจากการรังแกของเด็กด้วย  

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดท าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุม
ตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1–3 ซึ่งจะเป็น 
อีกแนวทางที่ช่วยให้ครูเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญในบทบาทของตนที่จะช่วยเฝ้าระวังพฤติกรรมรังแก
กันในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1–3 รวมทั้งจะช่วยให้กลุ่มนักเรียนมีทักษะในการควบคุมตนเอง  
(Self-control) ตลอดจนสามารถมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกรังแกและมีทักษะในการรับมือ 
เมื่อถูกรังแกได้  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นความส าคัญของเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะการป้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรม  
การรังแกกันของเด็กนักเรียน จึงได้จัดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะ  
การควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่  
1-3 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการรังแกกันของเด็กในโรงเรียน และ
ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน 
(Bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1–3 ในพื้นที่อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือเป็นต้นแบบน าร่อง 
ในการช่วยกันดูแลและป้องกันเด็ก จากการรังแกกัน พร้อมเติบโตเป็นเด็กดี เก่ง สุข และเป็นก าลังส าคัญ  
ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 

●วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการรังแกกันของเด็กในโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

  2. เพ่ือทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรม
การรังแกกัน (Bullying) เด็กประถมศึกษา ปีที ่1–3 ในพ้ืนที่อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 

●ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 1. ผลการส ารวจพฤติกรรมการรังแกกันของเด็กในโรงเรียน พ้ืนที่อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) 
เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) เด็กประถมศึกษา ปีที ่1–3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

2.3 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 

47 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

 3. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีแผนการน าโปรแกรมพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control)  
เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) เด็กประถมศึกษา ปีที ่1–3 ไปใช้ในโรงเรียน 
 4. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากที่สุด 

 

●กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร และสถำนที่ 
 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ รพ.สต.) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน 
(Bullying) ระหว่างวันที่  18-19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์   
จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 

1. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3  
    ในโรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี       จ านวน 31 คน 
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยเรียน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี      จ านวน   4 คน 
3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์       จ านวน   1 คน 
4. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยเรียน รพ.สต.ในอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน   9 คน 
5. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                จ านวน   9 คน 
6. บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์            จ านวน   1 คน 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 55 คน 
●กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

1. บรรยาย เรื่อง สถานการณ์และพฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) ในเด็กนักเรียนไทย 
2. บรรยาย เรื่อง โปรแกรมพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรม

การรังแกกัน (Bullying) เด็กประถมศึกษา ปีที ่1–3 
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกัน

พฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) เด็กประถมศึกษา ปีที ่1–3 (แผนที่ 1-6) 
4. แบ่งกลุ่มวางแผนการน าโปรแกรมพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกัน

พฤติกรรมการรังแกกัน (Bullying) เด็กประถมศึกษา ปีที ่1–3 ไปใช้ในโรงเรียนกลุ่มทดลอง 
 

●ผลลัพธ์ทีไ่ด้จำกกำรด ำเนินงำน  
บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับความรู้  

ความเข้าใจในเรื่องการน าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self-control) เพ่ือป้องกันพฤติกรรม
การรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่  1–3 ไปใช้ ในโรง เรียน โดยมีแผนการน าไปใช้ 
ด้วยการบูรณาการในวิชาการสอน เช่น ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง วิชาแนะแนว ลูกเสือ ชั่วโมงโฮมรูม  
น าไปประยุกต์ใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองนักเรียนที่ชอบรังแกผู้อ่ืนหรือถูกรังแก ประสาน
เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ ดูแล รวมถึงขยายผลให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความเข้าใจ และมีการประชุม 
สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ตระหนักถึงสภาพปัญหา Bullying ในปัจจุบัน 
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●ปัจจัยควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. มีการร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่ายในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

ของการถูกรังแก รวมถึงสามารถควบคุมตนเองไม่ให้เป็นผู้รังแกบุคคลอื่น 
2. มีแผนในการขยายผลโครงการในกลุ่มโรงเรียนอ่ืน เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและลดปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

●ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
เนื่องจากจัดกิจกรรมในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ท าให้ผู้เข้าร่วมในโครงการไม่สามารถมาเข้าร่วมทั้งหมด

ได้ประกอบกับช่วงเวลาการจัดกิจกรรมค่อนข้างกระชั้นชิดท าให้มีความยุ่งยากในการประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพกิจกรรมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบทดลองใช้โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรควบคุมตนเอง  
(Self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมกำรรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษำปีที่ 1–3  

เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563  ระหว่ำงวันที่ 18-19 มกรำคม 2563 
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2.3.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรสำธำรณสุขเพื่อเฝ้ำระวังปัญหำ 
ควำมฉลำดทำงสติปัญญำ ปัญหำกำรเรียนรู้ และปัญหำพฤติกรรม - อำรมณ์ ด้วยคู่มือกำรจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงศักยภำพเด็กวัยเรียน จังหวัดอุทัยธำนี เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

●หลักกำรและเหตุผล 

 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งอนาคตของชาติย่อมขึ้น 
อยู่กับคุณภาพของเด็ก การที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นั้น เด็กจะต้องมีการพัฒนาที่สมบูรณ์พร้อม 
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ทว่าจากผลส ารวจระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทย ปี 2559  
โดยกรมสุขภาพจิตพบว่า เด็กไทยทั้งประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 เมื่อพิจารณาภายในเขต
สุขภาพที่ 3 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีค่าเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตรมีค่าเฉลี่ยที่ 99.93 อุทัยธานีมีค่าเฉลี่ย  
ที่ 96.62 ชัยนาทมีค่าเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยที่  98.88 ซึ่งค่าเฉลี่ยในภาพรวม ในเขต
สุขภาพที่ 3 คือ 98.22 และในปี 2561 เด็กไทยทั้งประเทศมีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 94.73 เมื่อพิจารณา
ภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 93.46 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  
อีกทั้งจากผลส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย มีค่าสูงกว่าปกติ ร้อยละ 12.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อย
ละ 70.3 และต่ ากว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 16.7 โดยกลุ่มค่าคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด้าน 
พบว่า ด้านดี คือ ร้อยละ 15.1 ด้านเก่ง คือ ร้อยละ 16.2 ด้านสุข คือ ร้อยละ 14.9 ซึ่งพบว่าด้านสุข คือ 
ความพร้อมทางอารมณ์ท่ีจะท าให้เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู้จักปรับใจและความรื่น
เริงเบิกบานมีค่าต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด้าน และในเขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ ที่อยู่
ในเกณฑ์ปกติขึ้นไปอยู่ที่ 85.16 จากที่กล่าวมานั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันเร่ง
เสริมสร้างและพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญาเทียบเท่าค่ามาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 100 และความ
ฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เกิดในเด็กวัยเรียน  
 จากการเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ท าให้เกิดการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องของระบบเฝ้าระวังปัญหาการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุ ขภาพที่ 3 ซึ่งพบร้อยละ 
ของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากแบบคัดกรอง
เด็กพิการ 4 ประเภท ได้แก่ความบกพร่องทางสติปัญญา/ภาวะเรียนรู้ช้า ความบกพร่องทางการเรียนรู้/ 
ภาวะแอลดี ปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์/ภาวะสมาธิสั้นและออทิสติก/ภาวะออทิสติก พบว่ามีจ านวน 
2,047 คน และเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงหรือปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ จ านวน 1,510 คน  
โดยได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้น มีปัญหาพฤติกรรม  
อารมณ์ลดลง จ านวน 1,280 คน คิดเป็นร้อยละ 84.77 จากข้อมูลปี 2562 จากข้อมูลที่ได้จากระบบ SET 
ฐานข้อมูลวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง พบว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 มียังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 4 โรคหลัก จ านวน 
13,987 คน ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 4 โรคหลัก จ านวน 1,979 คน จากจ านวน  
169 โรงเรียน จากโรงเรียนที่คัดกรองความพิการ 4 ประเภท แยกเป็น กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 99 คน กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ 1,821 คน กลุ่มบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์    
26 คน และกลุ่มออทิสติก 33 คน  
  สถาบันราชานุกูลได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง)  
เป็นคู่มือที่รวบรวมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีปัญหาด้าน
อารมณ์ เด็กที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมเกเร หรือเด็กที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน การจัดชุด
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กิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนที่คัดกรองจากแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน  
The Strength and Difficulties Questionnaire (S.D.Q.) ได้แก่ ปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาด้านความประพฤติ 
ปัญหาด้านการเรียน/สมาธิ  และปัญหาด้านความสัมพันธ์และการสื่อสาร ทั้งนี้ เ พ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาให้สามารถใช้ศักยภาพไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาให้สามารถ 
ใช้ศักยภาพของตนไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหา 
พฤติกรรม-อารมณ์ ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขในการใช้ชุดกิจกรรมคู่มือ  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จนดีขึ้น ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนมีการส่งต่อสู่ระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

●วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขในการใช้ชุดกิจกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง)  
2. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

●ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการใช้ชุดกิจกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ             
เด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) ใช้วิธีสังเกตจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาและ/บุคลากรสาธารณสุข  
จนดีขึ้น (โดยมีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลง) จากการประเมิน SDQ ซ้ า อย่างน้อยร้อยละ 85 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากที่สุด  

●กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร และสถำนที่ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 และเขต 2 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 
และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้  

1. บุคลากรจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 แห่งละ 1 คน  จ านวน   2 คน 
2. ครใูนโรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1    จ านวน 31 คน 
3. ครูในโรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2    จ านวน 69 คน 
4. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน จ านวน   5 คน 
5. คณะท างานและวิทยากร      จ านวน   8 คน 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 115 คน 
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●กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
1. บรรยาย เรื่อง โรคในเด็กวัยเรียน ได้แก่ โรคสมาธิสั้น (ADHD), โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD), 

โรคบกพร่องทางสติปัญญา (ID) และโรคออทิสติก (Autism) และแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน 

2. บรรยาย เรื่อง แบบประเมินและคัดกรองปัญหาเด็กในวัยเรียน 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 4 โรคหลัก 
2.2 แบบประเมินสมาธิสั้นในเด็ก SNAP-IV 

3. บรรยาย เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการบูรณาการ ระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์ และการเรียนรู้ 

3.1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์/การเรียนรู้ 
3.3 บทบาทของโรงเรียน 
3.4 บทบาทของสาธารณสุข 
3.5 คู่มือการดูแลเด็กเรียน 

4. แบ่งกลุ่มวางแผนการด าเนินงาน การส่งต่อช่วยเหลือ กระบวนการ Conference Case และน าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน 

5. บรรยาย เรื่อง คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) 
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอารมณ ์
5.2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านความประพฤติ 
5.3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านการเรียน/สมาธิ 
5.4 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

6. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) 

●ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจในระบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง

ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ สามารถประเมิน 
และคัดกรองปัญหาเด็กในวัยเรียน สามารถดูแลกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ด้วยการบูรณาการระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ และการเรียนรู้ โดยมีแผนการด าเนินงาน  
การส่งต่อช่วยเหลือ และกระบวนการ Conference Case ตลอดจนสามารถสามารถน าคู่มือการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ 

●ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
1. บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข ให้ความส าคัญในการใช้คู่มือการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน (ฉบับปรับปรุง) โดยมีความเข้าใจสาระส าคัญ วัตถุประสงค์ และขั้นตอน 
ในการท ากิจกรรม โดยสามารถดัดแปลงการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามโครงสร้าง
กิจกรรม ช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายประกอบการจัดกิจกรรมได้  
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 2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาและ/บุคลากรสาธารณสุข  
จนดีขึ้น (โดยมีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ลดลง) จากการประเมิน SDQ ซ้ า อย่างน้อยร้อยละ 85 

●สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. ควรผลักดันปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 

เข้าสู่ระบบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิดเป็นนโยบายการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  
เกิดการบูรณการจากทุกภาคส่วน สามารถดูแลกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการ
ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการขยายเครือข่ายการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือให้เกิด  
ความครอบคลุม  

3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาตามบริบท 
ในแต่ละพ้ืนที ่

●ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งหมด เนื่ องจากมีบางโรงเรียนที่เปลี่ยนครู
ผู้รับผิดชอบใหม่ ท าให้ขาดการด าเนินงานทีต่่อเนื่อง 

●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพกิจกรรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรสำธำรณสุขเพื่อเฝ้ำระวังปัญหำควำมฉลำด 
ทำงสติปัญญำ ปัญหำกำรเรียนรู้ และปัญหำพฤติกรรม - อำรมณ์ ด้วยคู่มือกำรจัดกิจกรรม 
เสริมสร้ำงศักยภำพเด็กวัยเรียน จังหวัดอุทัยธำนี เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 
อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี  
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จากข้อมูลประชากรวัยรุ่นไทย (13-19 ปี) มีจ านวน 5,704,518 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57         

ของประชากรทั้งหมด (66,558,935 คน) จ าแนกเป็นประชากรวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 240,111 
คน จ าแนกเป็นรายจังหวัด จังหวัดชัยนาท จ านวน 24,570 คน จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 83,632 คน 
จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 27,324 คน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 61,649 คน และจังหวัดพิจิตร จ านวน 
42,936 คน 
แผนภูมิที่ 22 แสดงประชากรวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
 

 สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2561-2563 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า อัตราการคลอดมีชีพ 
ในหญิงอายุ 10-14 ปี เท่ากับ 1.02, 1.00, 0.81 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ตามล าดับ 
และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 28.11, 21.95, 20.31 ต่อประชากรหญิงอายุ  
15-19 ปี 1,000 คน ตามล าดับ ซึ่งจ าแนกรายจังหวัดได้ดังตารางที่ 12 

ตำรำงท่ี 23 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3 
 

จังหวัด อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 10-14 ปี 
(ต่อประชำกรหญิงอำยุ 10-14 ปี 1,000 คน) 

อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี 
(ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชัยนำท 1.01 0.51 0.13 27.83 23.58 20.24 

นครสวรรค ์ 1.28 1.08 1.01 29.83 22.07 21.96 
อุทัยธำนี 0.82 1.65 0.45 30.82 24.44 22.91 

ก ำแพงเพชร 0.99 0.72 0.9 26.84 22.42 18.72 
พิจิตร 0.76 1.08 0.94 25.02 18.06 17.83 
รวม 1.02  1.00  0.81  28.11  21.95  20.31  

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 

3. กลุ่มวัยรุ่น 

 
 

3.1 สถำนกำรณ์กลุ่มวัยรุ่น 
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แผนภูมิที่ 23 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี เปรียบเทียบปี 2561-2563  
       เขตสุขภาพที่ 3 

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
 
แผนภูมิที ่24 แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบปี 2561-2563  

        เขตสุขภาพท่ี 3 
 

 
 
ทีม่า : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี ปี 2563    
อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือเปรียบเทียบในปี 2561-2563 พบว่า มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ  

27.83

29.83

30.82

26.84

25.02

28.11

23.58

22.07

24.44

22.42

18.06

21.95

20.24

21.96

22.91

18.72

17.83

20.31

0 5 10 15 20 25 30 35

ชัยนาท

นครสวรรค์

อุทัยธานี

ก าแพงเพชร

พิจิตร

เขตสุขภาพท่ี 3

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 3

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1.01

1.28

0.82

0.99

0.76

1.02

0.51

1.08
1.65

0.72

1.08

1

0.13

1.01

0.45

0.9

0.94

0.81

0 0.5 1 1.5 2

ชัยนาท

นครสวรรค์

อุทัยธานี

ก าแพงเพชร

พิจิตร

เขตสุขภาพท่ี 3

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี เขตสุขภาพที่ 3

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

เกณฑ์ ไม่เกิน 1.2  
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สถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2561-2563 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า 
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ในปี 2563
มีจ านวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.47 ในปี 2562 มีจ านวน 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.55 และในปี 
2561 มีจ านวน 405 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.05 โดยจ าแนกรายจังหวัดได้ดังตารางที่ 13 

ตำรำงท่ี 24 แสดงร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 

จังหวัด กำรต้ังครรภ์ซ้ ำของหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ชัยนาท 51 16.72  33 13.10  24 11.54  

นครสวรรค ์ 144 13.68  115 13.22  89 11.06  
อุทัยธาน ี 49 13.42  39 11.96  40 14.71  

ก าแพงเพชร 118 16.57  86 14.36  54 11.44  
พิจิตร 43 9.62  7.74  7.74  29 9.54  
รวม 405 14.05  299 12.55  236 11.47  

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 

แผนภูมิที ่25 แสดงร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เปรียบเทียบปี 2561-2563  
       เขตสุขภาพท่ี 3 

 

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ปี 2563 ในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 14.71 เมื่อเปรียบเทียบใน
ภาพรวม ปี 2561-2563 พบว่า มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ  
 ในปีงบประมาณ 2563 มีการด าเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนโดยใช้ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ 
และสังคมของนักเรียน หรือ SCHOOL HEALTH HERO ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง จ านวน 2 แบบ คือ 1. เครื่องมือสังเกตอาการ 9S ประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
อาการ ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมสมาธิสั้น กลุ่มอารมณ์ซึมเศร้าและวิตกกังวล และกลุ่มการกลั่นแกล้งรังแกและ
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ปัญหาการเข้าสังคม 2. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ส าหรับครูประเมิน จะช่วยค้นหานักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมต่องานสุขภาพจิตโรงเรียนเข้ากับ 
งานสาธารณสุข เพื่อให้เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กได้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  
 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้คัดเลือกพ้ืนที่น าร่อง 
ในการใช้ฐานข้อมูล SCHOOL HEALTH HERO คือ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยข้อมูลในภาพรวม
ของการเข้าใช้งาน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ พบว่า มีจ านวนนักเรียนเข้าระบบทั้งหมด 5,680 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 68.85 ของนักเรียนเป้าหมาย (ม.1 จ านวน 8,250 คน) เป็นชายจ านวน 3,137 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.8 เป็นหญิงจ านวน 2,542 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ส าหรับเขตสุขภาพที่ 3 มีจ านวนนักเรียนเข้าระบบ 
594 คน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองด้วยเครื่องมือ 9S แล้วมีความเสี่ยง จ านวน 317 คน เป็นนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาจากการประเมินด้วย SDQ จ านวน 65 คน โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นจะได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน และส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในราย  
ที่พบปัญหาหรือรุนแรงต่อไป (ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ณ สิงหาคม 2563) 
 นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมายังพบข้อมูลรายงานภาวะเครียดในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยพบว่า 
ผลการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปีงบประมาณ 2562 
จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า มีวัยรุ่นโทรเข้ามาขอรับบริการปรึกษาในเรื่อง
ความเครียดสูงสุด โดยกลุ่มของวัยรุ่น ช่วงอายุ 11-19 ปี โทรมาขอรับบริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 
ประมาณ 10,000 สาย ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกส าหรับวัยรุ่น ได้แก่ อันดับที่ 1 
ความเครียด/วิตกกังวล ร้อยละ 51.36 อันดับที่ 2 ปัญหาความรัก ร้อยละ 21.39 และอันดับที่ 3 ซึมเศร้า 
ร้อยละ 9.82 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัววัยรุ่น อาจท าให้วัยรุ่น  
มีความเครียด และบางครั้งไม่สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หากวัยรุ่นมีความเครียดสะสม  
ในระดับที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อปัญหาสุขภาพกาย รวมทั้งทางพฤติกรรม และหากวัยรุ่น 
มีภาวะเครียดรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจถึงขั้นเกิดภาวะซึมเศร้า หรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ น ามาซึ่ง  
ความสูญเสียเป็นอย่างมาก ดังนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเครียดในวัยรุ่นตั้งแต่ในระยะ
เริ่มแรกจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ (กรมสุขภาพจิต, 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับวัยรุ่นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงมีแนวทางในการด าเนินงาน  
เพ่ือดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ให้เข้าสู่ระบบบริการและได้รับการดูแล
ช่วยเหลือต่อไป 

แผนภูมิที ่26 แสดงปัญหาสุขภาพจิตที่วัยรุ่นขอรับค าปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ 10 มิถุนายน 2562 
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3.2.1 โครงกำรพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันโรคซึมเศร้ำในวัยรุ่นโรงเรยีน

มัธยมศึกษำ อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 
 
●หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์ปัญหาโรคซึมเศร้าจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data 
center) ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบว่า มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการ
วินิจฉัยและรักษาในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 43.91 ระดับเขตสุขภาพที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 60.92 เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปี 2560 และ 2561 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชน
และวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการน้อย ในขณะที่สถานการณ์ด้ านพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงอ่ืนที่
สัมพันธ์กับ ภาวะซึมเศร้า เช่น ปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ การท าร้ายตัวเอง การใช้ความ
รุนแรง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554)  อีกท้ังยังพบว่า บุคลากร
ทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือแม้แต่คนในครอบครัววัยรุ่นเองอาจยัง ไม่เข้าใจ หรือยังมีทัศนคติ
ในการตัดสินต่อพฤติกรรมการแสดงออก ทั้ง ๆ ที่บางครั้งนั่นคืออาการของโรค และไม่สามารถแยกแยะ
ลักษณะอาการ หรือ ระบุภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ซึ่งมักมีอาการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ต่างไป
จากวัยอ่ืน เช่น มาด้วยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง การท าร้ายตนเองหรือท าร้ายคนอ่ืน หรือมาด้วยปัญหา
การควบคุมอารมณ์ ก้าวร้าว ปัญหาการกินหรือการอดอาหาร หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง  ๆ ท าให้มีการวินิจฉัย
น้อย วัยรุ่นเข้าถึงบริการรักษาทางจิตใจน้อย ส่งผลท าให้วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ตั้งแต่ต้น น าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีความรุนแรงขึ้น (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต, 2561)  

จากฐานข้อมูลในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data center) ของกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2562 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา คิดเป็นร้อยละ 57.4 และมีจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 3      
ในอ าเภอที่ศึกษาพบวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน 16 ราย และในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งหนึ่งของอ าเภอที่ศึกษา ได้ท าการคัดกรองนักเรียนในด้านพฤติกรรม-อารมณ์ ของปีการศึกษา 2562   
พบเสี่ยง/มีปัญหาซึมเศร้าหรือวิตกกังวล จ านวน 22 ราย และพบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมา คือ 
เสี่ยง/มีปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวน 25 ราย เสี่ยง/มีปัญหาการใช้สารเสพติด จ านวน 36 ราย 
เสี่ยง/มีปัญหาการใช้ความรุนแรง จ านวน 32 ราย ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว หากวัยรุ่นกลุ่มนี้          ได้
ถูกน าเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น      ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมกัน
วางแผนและมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบในการศึกษาสถานการณ์และพัฒนารูปแบบ
การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานทางด้านการศึกษา ภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ครอบครัว และตัววัยรุ่นเอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมจนเกิด
รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากท่ีสุด และสามารถน าไปขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืนได้ 

 
 

3.2 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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●วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพท่ี 3 
 

●กลุ่มเป้ำหมำย/พื้นที่เป้ำหมำย 
 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นด้านพฤติกรรม 
อารมณ์ และสังคม อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

1. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุกแห่งในอ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 11 คน 

2. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุกแห่งในอ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 11 คน 

3. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุกแห่งในอ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 11 คน 

4. บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
6. แกนน าชุมชนในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
7. ผู้ปกครองนักเรียนวัยรุ่นในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 6 คน 
8. ตัวแทนนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 6 คน 
9. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
10. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
11. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
12. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์ จ านวน 15 คน 
13. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน 1 คน 
14. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน 1 คน 
15. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
16. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  จ านวน 9 คน 

รวมจ ำนวน 81 คน 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทาง ใจในวัยรุ่น เดือน
มิถุนายน 2563 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
    จ านวน 80 คน 
2. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง           
    จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 

 3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
 4. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน 1 คน 
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 5. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน 1 คน 
 6. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมแสง จ านวน 1 คน 
         7. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 

8. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
 8. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอชุมแสง จ านวน 1 คน 
 9. คณะท างานศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และวิทยากร จ านวน 13 คน  

รวมจ ำนวน 102 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และวางระบบการป้องกันโรคซึมเศร้า
ในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เดือนกรกฎาคม 2563 

1. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง  
    จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
2. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง           
    จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
3. บุคลากรครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง  
    จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
4. บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 

     5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
6. แกนน าชุมชนในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 คน 
7. ผู้ปกครองนักเรียนวัยรุ่นในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 6 คน 
8. ตัวแทนนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 6 คน 
9. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
10.   ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
11. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอชุมแสง              
      จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 15 คน 
12. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน 1 คน 
13. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน 1 คน 
14. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 คน 
15. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ านวน 7 คน 

รวมจ ำนวน 51 คน 
 

●กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. บรรยาย เรื่อง แนวทางการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้า    

ในวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 
2. บรรยาย เรื่อง การใช้ฐานข้อมูล HERO application ในการปรึกษาและส่งต่อในพ้ืนที่อ าเภอ

ต้นแบบด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3. กิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น โรงเรียน

มัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรครู บุคลากรทางสาธารณสุข 
บุคลากรจากชุมชน ผู้ปกครองวัยรุ่น และกลุ่มวัยรุ่น 
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●ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น อ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์ ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาซึมเศร้าในวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผล
ให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปในทางที่ดี รวมทั้งวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงหรือป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการในระบบสาธารณสุขได้มากขึ้น เกิดเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานและวางระบบของพ้ืนที่
เองโดยสามารถน าไปเป็นต้นแบบหรือขยายผลต่อไปในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
 

●ปัจจัยควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 
1. มีการสร้างภาคีเครือข่ายในอ าเภอโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ

แก้ไขปัญหา มีการด าเนินงานที่ชัดเจนที่ รพ.สต.ฆะมัง สามารถใช้ในกรณีศึกษาหรือแลกเปลี่ยนกับพ้ืนที่ต าบล
อ่ืนได ้

2. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาด้านพฤติกรรม 
อารมณ์และสังคมของนักเรียน โดยพร้อมให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ย งต่อปัญหา
เหล่านั้น  

3. มีนักเรียนแกนน าวัยรุ่นและเยาวชน เข้ามามีบทบาทส าคัญ คือ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” “เพ่ือนที่
ปรึกษา” ของโรงเรียน ในการสอดส่องดูแล ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเบื้องต้นแก่เพ่ือนนักเรียนทีมีปัญหา 
พร้อมกับรายงานคุณครูที่ปรึกษาทราบเพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป  

 

●ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 
 1. ในกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มชุมชนและผู้ปกครอง มีสมาชิกไม่ครบตาม
กระบวนการ (ไม่น้อยกว่า 6 คน) อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่หลากหลายเพียงพอ 

2. สถานที่ในการท ากิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 5 กลุ่ม อยู่ใกล้กันเกินไป ซึ่งอาจ
ท าให้มีเสียงรบกวนจากกลุ่มอื่นได้  

3. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน     
ในกิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ 
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●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันโรคซึมเศร้ำในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
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ข้อมูลก าลังแรงงานจากผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 56.82 
ล้านคน จ าแนกเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 38.17 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่ที่มีงานท า 37.08 ล้านคน ผู้ว่างงาน 
7.45 แสนคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) เขตสุขภาพที่ 3 มีประชากรทั้งหมด 2,115,816 คน 
ประชากรวัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี รวม 1,249,398  คน คิดเป็นร้อยละ 59.05 ของประชากรทุกกลุ่มวัย 
(ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยท างาน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุทางถนน ความรุนแรง 
ในครอบครัว การติดสุรา/ ยาเสพติด ความเครียด ซึมเศร้า จนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย จากสถิติ  
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรัง      
ที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ และผู้ที่ป่วยแล้ว หากดูแลสุขภาพไม่ดี  จะ
น าไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะ
ไตวายเรื้อรัง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2560-2562 พบว่าอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 
เท่ากับ 19.24, 17.64 และ 24.08 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 17.67, 18.44 และ 23.07 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบอัตราตายด้วย 
โรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 58.42, 58.31 และ 66.89 ตามล าดับ และพบอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 
เท่ากับ 33.37, 31.00 และ 34.52 ตามล าดับ (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2563) ซึ่งความ 
เจ็บป่วยทางกายเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ เช่น มีความวิตกกังวล เกิดความเครียด หรือมีภาวะซึมเศร้า  
จากโรคท่ีป่วยเรื้อรังได้ 

สถานการณ์การฆ่าตัวตายของคนไทย พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปี 2560 –   
2562 ประเทศไทยมีอัตราการการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 6.03, 6.32 และ 6.64 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ ในเขตสุขภาพที่ 3 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เท่ากับ 7.49, 7.80 และ 7.49 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ โดยปี 2562 พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด จังหวัดนครสวรรค์ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 8.86, 7.43, 7.34, 6.52 
และ 4.86 ต่อประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2562) ปี 2563 (มกราคม-กันยายน) พบอัตราการ      ฆ่า
ตัวตายสูงสุด จังหวัดก าแพงเพชร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และ 
จังหวัดพิจิตร มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 11.10, 10.88, 9.51, 7.95 และ 7.14 ต่อประชากรแสนคน 
นอกจากความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยท างานอีกด้วย  
ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นตัวสะท้อนที่ท าให้เห็นถึงการมีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตาย 
ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยท างาน  

 

 

 

 

4. วัยท ำงำน 
 
 4.1 สถำนกำรณ์วัยท ำงำน 
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โรคซึมเศร้า เป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก  
โดยมีความชุกอยู่ที่ร้อยละ 2-10 ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย ส าหรับประเทศไทย โรคซึมเศร้าเป็นอันดับที่ 3  
ในผู้หญิง และเป็นอันดับ 8 ในผู้ชาย โดยในปี 2557 กรมสุขภาพจิตมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึง 12 ล้านคน  
พบมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 6 ล้านคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 
โรคซึมเศร้า 5 แสนคน แต่คาดการณ์ว่าคนไทยน่าจะมีภาวะซึมเศร้าราว 1.2 ล้านคน โดยประชากรไทย 
มีโอกาสป่วยราวร้อยละ 2.3  

ตำรำงท่ี 25 แสดงจ านวนประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด 
จ ำนวน/คน 

ชำย หญิง รวม 
ชัยนาท 66,533 71,790 138,323 
นครสวรรค์ 209,166 211,351 420,517 
อุทัยธานี 77,396 78,837 156,233 
ก าแพงเพชร 164,400 159,893 324,293 
พิจิตร 101,350 108,682 210,032 
เขตสุขภำพที่ 3 618,845 630,553 1,249,398 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ตำรำงท่ี 26 แสดงผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 3  
      ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด 
ประชำกร จ ำนวน 

อัตรำ 
คัดกรองโรคซึมเศร้ำ 2Q 

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

ชัยนาท 62,226 39,011 62.69 26 0 6,255 24 
นครสวรรค์ 179,219 89,990 50.21 47 3 18,033 627 
อุทัยธานี 58,933 33,742 57.25 15 3 3,427 57 
ก าแพงเพชร 109,408 64,158 58.64 13 0 6,232 63 
พิจิตร 95,818 50,629 52.84 19 0 6,183 60 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

 

4.2 สถำนกำรณ์โรคซึมเศร้ำ 
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ตำรำงท่ี 27 แสดงจ านวนและร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3  
        ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ป่วย (คน) รอ้ยละของกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วย

โรคซึมเศร้ำ (≥ ร้อยละ 68) เป้ำหมำย ผลงำน 

ชัยนาท 6,621 6,986 105.51 
นครสวรรค์ 20,185 18,971 93.99 
อุทัยธานี 6,248 7,712 123.43 
ก าแพงเพชร 13,597 15,162 111.51 
พิจิตร 10,362 8,278 79.89 
เขตสุขภำพที่ 3 57,013 57,109 100.17 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที่ 27 ข้อมูลร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 3  
พบว่ามีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เท่ากับร้อยละ 100.17 จังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค 
ซึมเศร้ามากที่สุด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 123.43 รองลงมา จังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 111.51 
มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68) 

ตำรำงท่ี 28 แสดงร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี เขตสุขภาพที่ 3  
        ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย 
ไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำ 

ภำยใน 1 ปี (คน) 

จ ำนวนผู้พยำยำม 
ฆ่ำตัวตำยที่เข้ำถึงบริกำร 
ที่ยังคงไม่เสียชีวิต (คน) 

ผลงำน 

(≥ ร้อยละ 85) 

ชัยนาท 14 48 29.17 
นครสวรรค์ 352 480 73.33 
อุทัยธานี 29 58 50.00 
ก าแพงเพชร 22 75 29.33 
พิจิตร 38 81 46.91 
เขตสุขภำพที่ 3 455 742 61.32 

ที่มา : Health KPI กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที่ 28 ข้อมูลร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ปี 2563 
เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 61.32 
จังหวัดทีม่ีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์   ร้อย
ละ 73.33 รองลงมา จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 50 มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 
85)  
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ตำรำงท่ี 29  แสดงจ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3  
       ป ีพ.ศ. 2563 (มกราคม-กันยายน) 

จังหวัด ประชำกร (คน) จ ำนวนผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ (คน) อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 

ชัยนาท 138,323 11 7.95 
นครสวรรค์ 420,517 40 9.51 
อุทัยธานี 156,233 17 10.88 
ก าแพงเพชร 324,293 36 11.10 
พิจิตร 210,032 15 7.14 
เขตสุขภำพที่ 3 1,249,398 119 9.52 

ที่มา: ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที่ 29 ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน ปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพ 
ที่ 3 พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างาน เท่ากับ 9.52 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัด 
ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนวัยท างานสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 11.10 
รองลงมา จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 10.88 ต่อประชากรแสนคน 

แผนภูมิที ่27 แสดงการประเมินความเครียด (ST-5) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ที่มา: ผลการประเมินความเครียด กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2563 

แผนภูมิที่ 27 ข้อมูลการประเมินความเครียดด้วย ST-5 กลุ่มวัยท างานในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนวัยท างานในช่วงสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 อ าเภอ 
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความเครียดอยู่ในระดับเครียดน้อย ร้อยละ 81.14 เครียดปานกลาง  
ร้อยละ 17.14 และเครียดมากที่สุด ร้อยละ 1.72 
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แผนภูมิที่ 28 แสดงการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3  
          ปีงบประมาณ 2563 

ที่มา: ผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2563 

แผนภูมิที่ 28 ข้อมูลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q+9Q เฉพาะข้อ 9) กลุ่มวัยท างาน ในชุมชน 
ที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่ง เสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนวัยท างาน  
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 5 อ าเภอ ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 4.46 

แผนภูมิที่ 29 แสดงการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3  
       ปีงบประมาณ 2563 

 

ที่มา: ผลการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ  กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2563 
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แผนภูมิที ่29 ข้อมูลการประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ กลุ่มวัยท างาน ในชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่ง เสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนวัยท างานในช่วงสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่  3  ปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 5 อ าเภอ ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 61.71 มีความสุข
เท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 30.86 และมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 7.43 

แผนภูมิที่ 30 แสดงการประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RQ) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3  
          ปีงบประมาณ 2563 

 

ที่มา: ผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RQ)  กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2563 

แผนภูมิที่ 30 ข้อมูลการประเมินความเข้มแข็งทางใจ RQ กลุ่มวัยท างาน ในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนวัยท างานในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
5 อ าเภอ ภาพรวมผู้ เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความ เข้มแข็งทางใจสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 33.71  
มีความเข้มแข็งทางใจระดับปกติ ร้อยละ 56.57 และมีความเข้มแข็งทางใจต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 8.95 
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แผนภูมิที ่31 แสดงการประเมินภาวะหมดไฟ (Burn Out) กลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพท่ี 3  
          ปีงบประมาณ 2563  

 

ที่มา: ผลการประเมินภาวะหมดไฟ (Burn Out) กลุ่มวัยท างาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3, 2563 

แผนภูมิที่ 31 ข้อมูลการประเมินภาวะหมดไฟ Burn Out กลุ่มวัยท างาน ในชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนวัยท างานในช่วงสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 อ าเภอ 
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า แทบไม่มีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 44 มีภาวะหมดไฟบางครั้ง ร้อยละ 52.57  
มีภาวะหมดไฟบ่อยครั้ง ร้อยละ 2.29  และมีภาวะหมดไฟเป็นประจ า ร้อยละ 1.14 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17 1.142.86 2.86 5.71 2.29

57.14 37.…
51.43 48.57 68.57 52.57

42.86
60.00

45.71 40.00 31.43
44.00

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ก ำแพงเพชร ชัยนำท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี เขตสุขภำพที่ 3

แทบไม่มี

บำงครั้ง

บ่อยครั้ง

เป็นประจ ำ

69 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

 
  4.3.1 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในประชำชน 
วัยท ำงำนในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 
ปีงบประมำณ 2563 

● หลักกำรและเหตุผล 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่

เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้ก าหนดมาตรการการควบคุมโรคและดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามล าดับ และอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตามการระบาด
ของโรคที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชนก่อให้เกิดความเครียด  
วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนการเข้าสู่
ผลกระทบในคลื่นลูกที่ 4 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเตรียมพร้อม
รับมืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประชาชนวัยท างาน ที่ต้องรับภาระในการรับผิดชอบดูแลตนเองและครอบครัว
ภาระหนี้สิน รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม และจากสถานการณ์การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จในปี 2562 จากระบบรายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองของกรมสุขภาพจิต (รง506S) พบว่า 
เขตสุขภาพที่ 3 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 7.49 ซึ่งสูงเป็นล าดับที่  3 ของประเทศ โดยจังหวัดที่มี
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงสุดในเขตสุขภาพที่ 3 คือ จังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 8.87 
รองลงมา คือ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี โดยมีอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จเท่ากับ 7.44, 7.35, 6.53 และ 4.87 ตามล าดับ 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงได้มีการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของประชาชน ให้ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ “แผนฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4)” เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางสุขภาพจิต และส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีภูมิคุ้มกันทางใจในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โดยสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ด้วยการใช้ “วัคซีนใจ อึด ( I am) ฮึด (I have)  สู้ (I can)”  
ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ในสถานการณ์การระบาดของโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
ให้ครอบครัว ด้วยการใช้ “วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” ประกอบด้วย พลังบวก พลังยืดหยุ่น และพลังร่วมมือ  
และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในชุมชน “วัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ประกอบด้วย สร้างชุมชน 
ที่รู้สึกปลอดภัย (Safety) สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ (Calm) สร้างชุมชนที่มีความหวัง (Hope) และสร้างชุมชน 
ที่เข้าใจ ให้โอกาส (De stigmatization) นอกจากนี้การสร้างวัคซีนใจในชุมชนจ าเป็นต้องใช้พลังที่มีในชุมชน ได้แก่ 
 การใช้ศักยภาพชุมชน (Efficacy) และใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน (Connectedness) ให้เต็มเปี่ยมด้วยพลัง 
สามารถรับมือและก้าวข้ามวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดได้  

ดังนั้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในประชาชนวัยท างาน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
เขตสุขภาพที่  ๓  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชนวัยท างาน  
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเข้มแข็งทางใจ  
พร้อมปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถี ใหม่  (New Normal) ได้อย่างมีความสุขและยั่ งยืน  

 

4.3 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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● วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนวัยท างานให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิต  

ของตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้างได้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ประชาชนวัยท างานด้วยวัคซีนใจ อึด ฮึด สู้ และวัคซีน

ครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

● กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชาชนวัยท างานอายุ 15-59 ปี จ านวน 175 คน 

● ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่  
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ 

จังหวัดชัยนาท 

รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมหาชัย อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

รุ่นที่ 3   วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี 

รุ่นที่ 4  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

รุ่นที่ 5 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

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

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q)/ แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) เฉพาะข้อ 9/ แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
(RQ) แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บรรยาย การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) 

- บรรยาย การจัดการความเครียด 
- บรรยาย การสร้างวัคซีนใจ อึด ฮึด สู้ 
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ การค้นหาจุดดีและคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน  
- บรรยาย การสร้างวัคซีนใจครอบครัว 3 พลัง 
- บรรยาย การวางแผนดูแลตนเองแบบองค์รวม 
 

● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 
 ประชาชนวัยท างานที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น  
เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่ตนเองและ/หรือครอบครัว  
โดยสามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ ไม่ตื่นตระหนก มีสติ สามรถช่วยเหลือให้ก าลังใจ  
เติมเต็มความสุขทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัวให้มีความสุขได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุม  
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ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และสามารถประเมินตนเองได้ว่าควรไปขอรับการปรึกษาและดูแล 
ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องจากแหล่งช่วยเหลือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 
● ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 

1. ผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพจิต 
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนวัยท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในคนวัยท างาน 

2. มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพกาย โดยมีการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และมีการวางแผนการด าเนินงานระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3  

3. หน่วยงานสาธารสุขในพ้ืนที่ ทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนวัยท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  17 กรกฎำคม 2563  
อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

 8 กรกฎำคม 2563  
อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท 
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 20 กรกฎำคม 2563  
อ ำเภอหนองฉำง จงัหวัดอุทัยธำนี 
 

11 สิงหำคม 2563  
อ ำเภอเก้ำเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

 

10 สิงหำคม 2563  
อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
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 ประเทศไทยมีประชากร 66.๑ ล้านคนใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในจ านวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
๑๐.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 1๖ ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่ 
ปี 2๕๔๘ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๑๐ ประชากรสูงอายุก าลังเพ่ิมขึ้นด้วยอัตรา 
ที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ ๐.๕ เท่านั้น  
ตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศ
ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๐  
ในปี ๒๕๖๔ และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๘  
ในปี ๒๕๗๔  
 จ านวนประชากรของประเทศไทยทุกช่วงวัย เพศชาย มีจ านวน 22,113,598 คน เพศหญิง จ านวน 
23,591,070 คน รวมทั้งสิ้น 45,404,668 คน โดยในช่วงกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย จ านวน 
3,739,135 คน เพศหญิง จ านวน 4,718,791 รวมทั้งสิ้น 8,457,926 คน ทั้งนี้ ในเขตสุขภาพ 
ที่ 3 มีจ านวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพศชาย จ านวน 216,085 คน เพศหญิง จ านวน 
279,496 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 495,581 คน (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2562) 

ตำรำงท่ี 30 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2561 – 2563  
      ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  

ผู้สูงอำยุ เขต 3 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละ 21.27 22.14 23.45 
จ านวนผู้สูงอาย ุ 471,232 486,680 495,581 

จ านวนประชากรทั้งหมด 2,215,225 2,198,408 2,113,472 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

จากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561–2563 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า
จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจากปี 2561 ร้อยละ 21.27 ปี 2562 ร้อยละ 22.14 และปี 2563 
ร้อยละ 23.45 

ตำรำงท่ี 31 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 3  
ผู้สูงอำยุ เขต 3 ชัยนำท นครสวรรค์ อุทัยธำนี ก ำแพงเพชร พิจิตร 

ร้อยละ 26.29 23.82 22.86 20.45 25.48 
จ ำนวนผู้สูงอำยุ 63,636 170,109 59,831 107,779 94,169 
ประชำกรทั้งหมด 242,051 714,119 261,674 526,998 369,630 
ระดับสังคมสูงวัย Completely 

Aged 
Society 

Completely 
Aged 

Society 

Completely 
Aged 

Society 

Completely 
Aged 

Society 

Completely 
Aged 

Society 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

5. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
 
 5.1 สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ 
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จากตารางที่ 31 ร้อยละของประชากรสูงอายุ ปี 2563 จ าแนกแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดชัยนาท  
มีจ านวนประชากรสูงอายุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.29 รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 25.48 จังหวัด
นครสวรรค์  ร้อยละ 23.82 จังหวัดอุทัยธานี  ร้อยละ 11.86 และจังหวัดก าแพงเพชร 20.45  
จากข้อมูลจะพบว่าเขตสุขภาพที่ 3 เข้าสู่“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”(Completely Aged Society ; สังคม 
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) 

ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง 
 : ร้อยละ 80 ของต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัดระดับเขตสุขภำพ 
 : ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

แผนภูมิที ่32 แสดงผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
       ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3  

 
ที่มา : สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  

จากแผนภูมิที่ 32 พบว่า ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 3 มีผลการด าเนินงานระดับต าบล 
ที่มีระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ร้อยละ 98.33 โดยทุกจังหวัด
มีผลการด าเนินงานดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด 

ตัวช้ีวัดระดับกรมสุขภำพจิต 
 : ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ 
 : ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี 

จากการด าเนินงานสร้างสุขภาวะทางใจเพ่ือผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข  ด้วยกิจกรรมสร้างสุข  
5 มิติ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ

ประเทศ 

ชัยนาท นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธาน ี
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ความสุข 5 มิติ การดูแลทางสังคมจิตใจ และการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการวางแผนการด าเนินงาน  
เพ่ือน ากิจกรรมสุข 5 มิติ การดูแลทางสังคมจิตใจและการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิต 
ที่พึงประสงค์ไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ในพ้ืนที่ต้นแบบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายผู้ด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3  

: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ด าเนินงานส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. ระดับบุคคล การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมีทักษะการจัดการความเครียด
ตนเอง การประเมินปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือ การส่งต่อ นั้น ด าเนินการดังนี้ 

1.1 มีการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่พ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาท จ านวน 11,000 แผ่น  
โดยกระจายสื่อให้ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นการสื่อสารให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง มีความรู้  
และทักษะการจัดการความเครียดด้วยตนเอง  

1.2 สุ่มคัดกรองความวิตกกังวลต่อไวรัสโควิดในกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน  2 ครั้ง กล่าวคือ  
ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มิถุนายน 2563) พบผู้สู งอายุมีความวิตกกังวลต่อไวรัสโควิด จ านวน 510 คน  
และครั้งที่ 2 (วันที่ 20 สิงหาคม 2563) พบผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลจ านวน 66 คน รวมทั้งมีการคัดกรอง
โรคซึมเศร้า ทั้งนี้เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงจะด าเนินการประสานผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ติดตามเยี่ยม ส่งต่อรับการรักษา
ต่อไป 

2. ระดับครอบครัว การสื่อสารถ่ายทอดความรู้แก่ญาติ ผู้ดูแลให้สามารถช่วยเหลือดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุ
วิตกกังวลได้ นั้น ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายให้สามารถน าแนวทางและความรู้  
ไปปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและดูแลจิตใจประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ 
(New normal) ได้อย่างมีความสุข จ านวน 5 อ าเภอ  

2.1 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
2.2 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 ณ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
2.3 วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
2.4 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
2.5 วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

3. ระดับชุมชน การสื่อสารถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันดูแลจิตใจผู้สูงอายุ  
ที่อยู่ตามล าพัง นั้น ด าเนินการจัดโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ตามมาตรการสร้าง
วัคซีนใจ สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชน โดยมุ่งหวังให้บุคคล 
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ครอบครัว และชุมชน มีความปลอดภัยและเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเปี่ยมไปด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่
วิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข จ านวน 5 พ้ืนที่ 5 ชุมชน ดังนี้ 

3.1 ชุมชนบ้านหนองแว่น ต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
3.2 ชุมชนแสงชัชวาลกาญจนา เทศบาลเมือชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
3.3 ชุมชนบ้านคงคาราม ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
3.4 ชุมชนบ้านก าแพงดิน ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
3.5 ชุมชนบ้านเกศกาสร ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่  3 พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)  

พบความเสี่ยง จ านวน 2,040 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52  และพบความเสี่ยงโรคซึมเศร้า (9Q) จ านวน 239 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.49 และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 34.14 (ข้อมูล HDC วันที่ 7 ตุลาคม 
2563) รายละเอียดดังรูปภาพที่ 5  

แผนภูมิที ่33 แสดงร้อยละผลการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง 2Q, 9Q, และ 8Q ในกลุ่มผู้สูงอายุ  
        เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพท่ี 3 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ผู้สูงอายุมีการฆ่าตัวตายจ านวน 55 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง จากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  
ทางกายและจิตและปัญหาเศรษฐกิจ โดยวิธีการผูกคอมาเป็นอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ การใช้สารก าจัดวัชพืช 
รายละเอียดดังรูปภาพที่ 6 
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แผนภูมิที่ 34 แสดงการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายส าเร็จในผู้สูงอายุ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  

ที่มา : รายงาน รง.506 http://506s.dmh.go.th/ ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
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5.2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครู  ก สร้ำงสุขภำวะทำงใจ 

เพื่อผู้สูงวัยท่ีมีคุณค่ำและควำมสุขด้วยกิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

● หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับสามของทวีปเอเชีย และเข้าใกล้สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 ตามข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนผู้สูงอายุในไทย
จะมีมากถึง 11.3 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 67.66 ล้านคนหรือ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากร
ทั้งหมดและจะเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2565 และในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทย 
จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุส่งผลกระทบโดยตรงต่องานสาธารณสุข ทั้งนี้ เพราะผู้สูงอายุมีระบาดวิทยาของ  
โรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย ลักษณะทางคลินิก ตลอดจนวิธีการรักษาแตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอ่ืน  
จึงจัดให้เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพสูง นอกจากการเสื่อมของสภาพร่างกายแล้วการสูญเสียสถานภาพ
และบทบาททางสังคมยังส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อมูล HDC : Health Data Center 
กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 17 มกราคม 2563) พบว่า ปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุใน เขตสุขภาพ 
ที่ 3 ได้รับการคัดกรองจ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันจ านวน 335,108 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 76.87 โดยเป็นกลุ่มติดสังคม 326,411 คน (ร้อยละ 97.40) กลุ่มติดบ้านจ านวน 6,693 คน (ร้อย
ละ 1.9) และกลุ่มติดเตียงจ านวน 2,004 คน (ร้อยละ 0.59) โดยพบกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า (2Q) ผิดปกติ
จ านวน 3,162 คน (ร้อยละ 0.95) ส่งต่อประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) จ านวน 799 คน (ร้อยละ 25.27) พบ
ปกติร้อยละ 69.21 ซึมเศร้าเล็กน้อย ร้อยละ 25.53 ซึมเศร้าปานกลาง ร้อยละ 3.88 ซึมเศร้ารุนแรง 1.38 
จากนั้นกลุ่มเสี่ยงส่งต่อประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) พบไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ร้อยละ 86.15 มีแนวโน้มฆ่า
ตั ว ต า ย ร ะดั บน้ อ ย  ร้ อ ยล ะ  1 2 .99  มี แน ว โ น้ มฆ่ า ตั ว ต า ย ร ะดั บป า นกล า ง  ร้ อ ยล ะ  3 . 0 3  
และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก ร้อยละ 0.87 นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังพบปัญหาสมองเสื่อมอีกด้วย  

กรมสุขภาพจิต ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน                 
ปี 2561 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และบุคลากร
สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 12,793 คน พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณ ร้อยละ 
78 และผลส ารวจพฤติกรรมสุขภาพจิตและความรอบรู้สุขภาพจิตของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า
ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประมาณร้อยละ 66.5 แต่เมื่อพิจารณาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ไม่ดี 
ไม่พึงประสงค์ ในด้านการจัดการสุขภาพจิตตนเอง เรื่องของการออกก าลังกายและการจัดการความเครียด  
ของประชาชนยังไม่ดีนัก ออกก าลังกายยังน้อยกว่าที่ควรเป็น และส่วนหนึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเองเครียด ไม่รู้สาเหตุ
และวิธีลดความเครียดด้วยตนเอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสุขภาพจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมทั้งสุขภาพ 
ด้านร่างกายและจิตใจ จึงจะชะลอการเสื่อมของร่างกาย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมดีทางด้านสุขภาพ 
ความรู้สึกบวก และการสร้างเสริมก าลังใจให้กับผู้สูงอายุได้ 
 จากข้อมูลดังกล่าว กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงความส าคัญจึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนางาน
สุขภาพจิตภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้าง 
ความรอบรูแ้ละพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน (Mental Health Literacy) โดยพัฒนาความรู้
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (Know-how) ด้านสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเ พ่ือรองรับ 

5.2 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพชุมชนตามรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตโดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ส าหรับผู้สูงอายุติดสังคม/  
ติดบ้าน การดูแลสังคมจิตใจส าหรับผู้สูงอายุติดเตียง และการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต  
ที่พึงประสงค์ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถด าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิต  
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

● วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนน าให้มีความรู้ทักษะในการส่งเสริมและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 
3. เ พ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงาน เกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจ  

และมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

● กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำรและสถำนที่  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพ่ือผู้สูงวัยที่มีคุณค่า  
และความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ และการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
แก่ผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร 
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และแกนน า
ผู้สูงอายุ 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ CK Convention Hall จังหวัดพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพ่ือผู้สูงวัยที่มีคุณค่า  
และความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ และการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิต 
ที่พึงประสงค์แก่ผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี  
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และแกนน า
ผู้สูงอายุ 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพ่ือผู้สูงวัยที่มีคุณค่า
และความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ และการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่พึงประสงค์ 
แก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท  
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และแกนน า
ผู้สูงอายุ 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมโนรมย์ อ าเภอมนโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

80 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

● เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 
 1) บรรยายนโยบายและสถานการณ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
 2) บรรยายแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ  
และการเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง 
 3) ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ 
 4) แบบวัดและการประเมินผู้สูงอายุด้วยเครื่องมือทางสุขภาพจิต 
 5) บรรยายแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต การเสริมสร้างความรอบรู้   
และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือความสุข   

5 มิติ การดูแลทางสังคมจิตใจ และการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการวางแผนการด าเนินงาน  
เพ่ือน ากิจกรรมสุข 5 มิติ การดูแลทางสังคมจิตใจและการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิต 
ที่พึงประสงค์ไปใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ในพ้ืนที่ต้นแบบตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายผู้ด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป 

● ภำพกิจกรรม 

 
 
 

 

 
 

81 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

 
 
ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 3 มีจ านวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ 

1) เหตุการณ์น้ าท่วม 5 อ าเภอในจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562  
2) เหตุการณ์การฆ่าตัวตายในจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

ทั้งนี้เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตด าเนินการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตตามมาตรฐาน กรมสุขภาพจิต 

 
 
 
 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563  

พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 9 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 3,652 คน รักษาหายสะสม 3,457 คน รักษาอยู่ใน
โรงพยาบาล 136 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน จึงท าให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 คน (ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน, กรมควบคุมโรค) นั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากรสาธารณสุข  
และประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้ 

 1. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้เครือข่ายเกิดความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในภาวะวิกฤตของ  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดระบบการรายงานข้อมูลในทุกระดับ  

ตำรำงท่ี 32 แสดงการประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3  

ที่มา : แบบประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
จากตารางที่ 32 เขตสุขภาพที่ 3 มีการประเมินและคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มเสี่ยง  จ านวน 

71,524 ราย ด้วยแบบประเมินความเครียด (ST) แบบคัดกรองซึมเศร้า (2Q) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) 
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (8Q) และแบบคัดกรองภาวะหมดไฟ (Burn Out) พบว่า ประชาชน

6. กำรพัฒนำงำนวิกฤติสุขภำพจิต (MCATT) 
 
 6.1 วิกฤตสุขภำพจิตปกติ 

6.2 วิกฤตสุขภำพจิตสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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มีความเสี่ยงความเครียด จ านวน 1,016 ราย เมื่อคัดกรองซึมเศร้าพบมีภาวะซึมเศร้าจ านวน 3,575 ราย 
และมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าจ านวน 1,095 ราย นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่ออาการฆ่าตัวตายจ านวน 213 ราย 
โดยได้ส่งต่อให้บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบประสานดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และส่งต่อ  
รบัการรักษาต่อไป 

2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข/ทีม MCATT ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือรับมือ 
กับสถานการณ์ดังกล่าว และเกิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถค้นหาคัดกรอง
ประชาชนเชิงรุกเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ พัฒนา
ทักษะการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

4. พัฒนาชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วยวัคซีนใจอึด ฮึด สู้ วัคซีนครอบครัว 3 พลัง และวัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ให้สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้ 
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1. ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 ได้รับนโยบายจากกรมสุขภาพจิตในการด าเนินงานพัฒนาอ าเภอ 
ที่มีการด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่มีความพร้อมให้มีการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิต 
ตามมาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                            
  2. ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 และสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 
จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ก าแพงเพชร และชัยนาท เข้าร่วมโครงการประชุม  
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ทุกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ            

3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 การชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต การวางแผนเลือกพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และรายชื่ออ าเภอ พร้อมทั้งประเด็นปัญหาที่ก าหนด  
และมีการน างานสุขภาพจิตเข้าไปบูรณาการร่วมด้วย 
 เขตสุขภาพที่ 3 มีพ้ืนที่เข้าร่วมการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ครบทุกอ าเภอ จ านวน 
54 อ าเภอ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมดท่ีเข้าร่วม 

ตำรำงที่ 33 แสดงประเด็นการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
       ระดับอ าเภอ ช่วงวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการด าเนินงานในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ   
       2563 

ล ำดับ ประเด็น (ช่วงวัย) จ ำนวน (อ ำเภอ) ร้อยละ 
1 เด็กปฐมวัย 54 100 
2 วัยเรียน 3 5.56 
3 วัยรุ่น 2 3.7 
4 วัยท างาน 10 18.52 
5 สูงอายุ 29 53.70 
6 ความรอบรู้สุขภาพจิต 6 11.11 
7 วัคซีนใจ 6 11.11 

ที่มา : ข้อมูลการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ณ 30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

7. กำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิตกับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
 
 7.1 กำรคัดเลือกพื้นที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
อ ำเภอให้มีกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตชุมชน และคัดเลือกพื้นที่เข้ำร่วมด ำเนินงำน 
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           ประเด็นการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  เขตสุขภาพที่ 3  
มีการบูรณาการของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
   1. วางแผนแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านเลขานุการคณะกรรมการ (พชอ.)  
และบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพท่ี 3 ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
        - ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 
        - ศูนย์อนามัยที่ 3 
       - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
        - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3  
        - ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 

2. คืนข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต 
3. คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและก าหนดประเด็นส าคัญ 

   4. น าประเด็นส าคัญมาวางแผนบูรณาการแต่ละกลุ่มวัยกับผู้ รับผิดชอบงานข อง 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ของประเด็นสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับปัญหาของพ้ืนที่ และก าหนดระบบการติดตาม 
เชิงคุณภาพ 

 

 

1. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ทุกกลุ่มวัยเพ่ือส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 
และจิตเวชในพ้ืนที่ 

2. สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยี ตามความต้องการของพ้ืนที่และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต

กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
4. สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับพื้นท่ี โดยการจัดประชุม อบรมให้ความรู้ทุกกลุ่มวัยเพื่อส่งเสริม

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพ้ืนที่  
5. ให้ค าแนะน าและร่วมวางแผนแก้ไขปัญหากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่าย       

ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพ้ืนที่  
6. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ผ่านเวทีการตรวจราชการกรณี
ปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3  
 

 

 

7.2 ประเด็นกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต (พชอ.)  
ช่วงวัยที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยและประเด็นสุขภำพจิตที่บูรณำกำรเข้ำกับ พชอ.  
ของทุกพื้นที่ที่เข้ำร่วมด ำเนินงำน และกำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิต 

 

. 

 7.3 กำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมในกำรส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชนโดยมีกำรสนับสนุนพื้นที่ 
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  7.4.1 โครงกำรพัฒนำต ำบลต้นแบบที่ มีกำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิตเข้ำกับ
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์  จังหวัดอุทัยธำนี เขตสุขภำพที่ 3 
ปีงบประมำณ 2563 

● หลักกำรและเหตุผล 
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตด้ านการส่ง เสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย 

ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของปัญหาในวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสังคมที่ควรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ในกลุ่มวัยรุ่น พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น และเกิดรูปแบบการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในวัยรุ่น  (ฆ่าตัวตาย) จึงจัดโครงการ
พัฒนาต าบลต้นแบบที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจในวัยรุ่นในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถด าเนินงานโดยใช้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม  
และอารมณ์ในวัยรุ่น (ฆ่าตัวตาย) พร้อมการส่งต่อสู่ระบบบริการสาธารณสุขไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สู่ความยั่งยืน ในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 

● วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือวัยรุ่นและกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 
   2. เพ่ือวางแผนระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 
   3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่นในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาต าบลต้นแบบที่มีการบูรณาการ
งานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

● พื้นที่เป้ำหมำย  
พ้ืนที่เป้าหมายในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี

เขต 2 โรงเรียนบ้านวังเกษตร โรงเรียนบ้านทุ่งมน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

● กลุ่มเป้ำหมำย 
 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลชุมชน 

7.4 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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 3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 4. บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 
 5. บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านวังเกษตรและโรงเรียน 
บ้านทุ่งมน 

● เนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด 
 กิจกรรมที่ 1  
 1. บรรยายนโยบายและแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 
  2. บรรยายแนวทางการด าเนินงานและการวางแผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการ 
เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 
 3. บรรยายการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น ในการด าเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือ  
และการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 
 4. บรรยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น การเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 
         5. การวางแผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
แบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 กิจกรรมที่ 2  
 1. กิจกรรมบุคลิกภาพ 4 ทิศ : Who are you 
 2. กิจกรรมสร้างความเข้าใจ สร้างสายสัมพันธ์ 
 3. กิจกรรมทางเดินของชีวิต 
 4. กิจกรรมห้ามใจเอาอยู่ 
 5. กิจกรรมมองวิกฤตเป็นโอกาส 

● ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
 กิจกรรมที่ 1 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยกระบวนการเฝ้าระวังป้องกัน 
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นอยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 91.66 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 88  

3. แผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย 
ในวัยรุ่น 
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รูปภำพที่ 5 แสดงแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า 

               
       

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 
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กิจกรรมที่ 2  
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น จากการทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
ร้อยละ 93.26   
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 97.92  
  3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็งทางใจเพ่ิมมากขึ้น ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 
(เก็บข้อมูลหลังการเข้าร่วมโครงการเดือนเมษายน 2563)   

● ผลลัพธ์ที่ได้ 
  เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชี วิตระดับอ าเภอขับเคลื่อน 
การด าเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ภายใต้แนวคิด “Health is life : Mental 
health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่  โดยมุ่ งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ เป็นคนไทย 4.0  
เป็นคนอารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และสั งคม  (CPR : Creation, Positive, Response to Society) มีความเข้มแข็ งทางใจ เมื่ อประสบ 
กับสถานการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ร้าย ๆ สามารถปรับตัวเมื่อต้องแก้ปัญหา อุปสรรคและความยากล าบาก 
ที่เกิดขึ้น สามารถฟ้ืนฟูสภาพอารมณ์และจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติได้ มีการปรับตัวและเกิดภูมิคุ้มกันทางใจ
เรียกว่า “อึด ฮึด สู้” ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
สร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่นแบบบูรณาการสู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดเป็น คิดดี คิดให้” 

ภำพกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรสำธำรณสุข 
ในกำรด ำเนนิงำนระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น และวำงแผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนกำร 

เฝ้ำระวังปัญหำพฤติกรรมและอำรมณ์ในวัยรุ่น 
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ภำพกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น 

 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าวถือเป็นภารกิจ
ส าคัญของกรมสุขภาพจิตในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของประชาชาชน จึงต้องมีการด าเนินงาน 
ด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ในทุกเขตสุขภาพ ภายใต้ “แผนฟ้ืนฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of 
COVID-19 : C4)” การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชนและเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน จึงได้ด าเนินการดังนี้  

     7.4.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรฟื้นฟูจิตใจในสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 
   การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานสร้างวัคซีนใจเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน/องค์กรภายใต้
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ 
ราชนครินทร์ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ด าเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)  
ในฐานะที่เป็นองค์กรน าในด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือให้เครือข่าย 
เกิดความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในภาวะวิกฤตของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) และเกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 3  

การด าเนินงานด้านสุขภาพจิตเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับของเขตสุขภาพที่ 3 
ภายใต้ “แผนฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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(Combat 4th Wave of COVID-19 : C4) ” การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชนและเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจ
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ โดยสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ด้วยการใช้ 
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้” ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ในสถานการณ์การระบาดของโรค การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ครอบครัว ด้วยการใช้ “วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” ประกอบด้วย พลังบวก พลังยืดหยุ่น 
และพลังร่วมมือ และการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันรับมือและก้าวผ่าน
วิกฤตการแพร่ระบาดไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง โดยการจะท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน ในชุมชนได้นั้นท าได้ด้วยการสร้าง 
“วัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ประกอบด้วยสร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย (Safety) สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ 
(Calm) สร้างชุมชนที่มีความหวัง (Hope) และสร้างชุมชนที่เข้าใจ ให้โอกาส (Destigmatization) นอกจากนี้
การสร้างวัคซีนใจในชุมชนจ าเป็นต้องใช้พลังที่มี ในชุมชน ได้แก่ การใช้ศักยภาพชุมชน ( Efficacy)  
และใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน (Connectedness) ตั้งแต่ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือนบ้าน รวมถึงสมาชิก 
ในครอบครัวมาร่วมกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

จึงได้ด าเนินการตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ของหน่วยงาน 
ทุกระดับ และทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 3 ในการบูรณาการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตโดยการสร้างวัคซีนใจ 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชนทุกระดับ ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรซึ่งพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 ชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 150 คน โดยกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและต าบล) ผู้น าชุมชน บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ดังนี้ 
   1. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น ต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
   2. ชุมชนแสงชัชวาลกาญจนา เทศบาลเมืองชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
   3. หมู่ที่ 3 บ้านคงคาราม ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
   4. หมู่ที่ 2 บ้านก าแพงดิน ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
   5. หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
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7.4.3 โครงกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิต  
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

● หลักการและเหตุผล 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการตามแผน  

การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ของหน่วยงานทุกระดับ และทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 3 
ในการบูรณาการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมในชน โดยการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ซึ่งการที่ชุมชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจจะท าให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งทางจิตใจ 
(Resilience) และมีภูมิคุ้มกันทางใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง จะท าให้สามารถรับมือก้าวข้ามวิกฤตสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดได้ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน  
และเพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่มุ่งเน้นให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความปลอดภัยจากผลกระทบ ด้านสุขภาพจิต  
ทั้งก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถี ใหม่ (New Normal)  
ได้อย่างมีความสุข 

● วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
  2. เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

● พื้นที่เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 (ระหว่างวันที่ 19 - 26 มิถุนายน 2563) 
1. รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างอารมณ์  

จังหวัดอุทยัธานี 
2. รุ่นที่  2 วันที่  22 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬารวมใจ เทศบาลเมืองชุมแสง 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
3. รุ่นที่  3 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวัดก าแพง   

อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
4. รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม 

จังหวัดพิจิตร 
5. รุ่นที่  5 วันที่  26 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร  

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
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กิจกรรมที่ 2 (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563) 
1. รุ่นที่  1 วันที่  29 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง   

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
2. รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
3. รุ่นที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
4. รุ่นที่  4 วันที่  2 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬารวมใจ เทศบาลเมืองชุมแสง  

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
5. รุ่นที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ  

จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมที่ 3 (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563) 
1. รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
2. รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
3. รุ่นที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬารวมใจ เทศบาลเมืองชุมแสง  

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
4. รุ่นที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
5. รุ่นที่ 5 วันที่ 6 สิงหาคม  2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง  

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

รูปภำพที่ 6 แสดงรายชื่อชุมชนต้นแบบ บูรณาการการสร้างวัคซีนใจ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพท่ี 3 
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● กลุ่มเป้ำหมำย 
1. ผู้น าชุมชน 
2. ผู้แทนฝ่ายปกครอง  
3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/ต าบล) 
4. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสาธารณสุขจังหวัด 
5. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสาธารณสุขอ าเภอ 
6. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลชุมชน 
7. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
9. ประชาชน 

● เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนเป้าหมาย 
ในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

1. อภิปรายการด าเนินงานการบูรณาการสุขภาพจิตชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ถอดบทเรียนสถานการณ์และการด าเนินงานในชุมชนช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 4. สรุปผลการถอดบทเรียน การด าเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนเป้าหมายในการส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในชุมชน 
 1. คืนข้อมูล การถอดบทเรียนสถานการณ์และการด าเนินงานในชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. บรรยาย เรื่อง มาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 
 3. บรรยาย เรื่อง การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA COVID-19) ส าหรับเครือข่ายสุขภาพจิตเพ่ือการดูแล
จิตใจส าหรับประชาชนพื้นที่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 4. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม วางแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชนช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในชุมชน 
 5. น าเสนอ ร่างแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบูรณาการการด าเนินงาน 
ด้านสุขภาพจิตในชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

1. ติดตามและประเมินผล หลังการด าเนินงานการบูรณาการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน  
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน โดยประเมินผลตามแบบประเมินด้านสุขภาพจิต ดังนี้ 
  1.1 แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5)   
  1.2 แบบคัดกรองความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  1.3 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q 9Q)   
  1.4 แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาด COVID-19 

2. ถอดบทเรียน การบูรณาการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 
 3. คืนข้อมูล จากการถอดบทเรียนการบูรณาการการด าเนิน งานด้านสุขภาพจิตในชุมชน  
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

● ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 95.16  

กิจกรรมที่ 1 
  มีสรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานของชุมชนเป้าหมาย ในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบทั้ง 5 รุ่น ใน 5 จังหวัด  
(5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 

กิจกรรมที่ 2  
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการบูรณาการการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชนส่ ง เสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 จากการสังเกตและท าแบบทดสอบ 
องค์ความรู้ก่อนและหลังการอบรม ร้อยละ 92.45 
 2. มีแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ครบทั้ง 5 รุ่น ใน 5 จังหวัด  
(5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 
  3. ผลการประเมินความเครียด/ คัดกรองโรคซึมเศร้า/ ความวิตกกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีดังนี ้
   3.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความเครียดสูงกว่าระดับปกติเล็กน้อย ร้อยละ 53.58  
มีความเครียดสูงกว่าปกติ ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.33 และมีความเครียดสูงกว่าปกติระดับมาก ร้อยละ 
14.09 
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   3.2 ไม่พบผู้เข้าร่วมโครงการที่มีภาวะซึมเศร้าตามแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) 
   3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 26.98 มีความกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.60 และมีความกังวลอยู่ในระดับต่ า  
ร้อยละ 19.42 
   3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 
อยู่ ในระดับสูง ร้อยละ 46.66 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40 และมีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิต อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 13.33 

กิจกรรมที่ 3  
 1. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบูรณาการการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในชุมชน 
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน ครบทั้ง 5 รุ่น ใน 5 จังหวัด (5 ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย) 
  2. ผลการประเมินความเครียด/ คัดกรองโรคซึมเศร้า/ ความวิตกกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้ 
   2.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความเครียดสูงกว่าระดับปกติเล็กน้อย ร้อยละ 83.33  
มีความเครียดสูงกว่าปกติระดับปานกลาง ร้อยละ 10.67 และมีความเครียดสูงกว่าปกติระดับมาก  
ร้อยละ 6.00 
   2.2 ไม่พบผู้เข้าร่วมโครงการที่มีภาวะซึมเศร้าตามแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q)  

2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 7.20 มีความกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 36.78 และมีความกังวลอยู่ในระดับต่ า   
ร้อยละ 56.02 

2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 66.46 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 25.33 และมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 8.21  

 

● ผลลัพธ์ที่ได้ 
เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในชุมชน ภายใต้

มาตรการสร้างวัคซีนใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน (4 สร้าง 2 ใช้) เพ่ือให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน 
ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงวัคซีนใจในชุมชน 
  1. ผู้บริหารและบุคลากรตลอดจนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ในเขตสุขภาพที่ 3 ให้ความร่วมมือ  
และร่วมขับเคลื่อน 
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  2. ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ผู้แทนฝ่ายปกครองอ าเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
อสม. ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมและให้ความส าคัญพร้อมขับเคลื่อน สนับสนุน การสร้างวัคซีน
ใจ และการบูรณาการสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 

3. การด าเนินงานระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การด าเนินงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนสุขภำพจิตในชุมชน ตำมมำตรกำรสร้ำงวัคซีนใจ  
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันในชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพจิตในชุมชน 

 
 
 

 

 
7.4.4 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตสุขภำพ กำรด ำเนินงำนฟื้นฟูจิตใจในสถำนกำรณ์ 

กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดโครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง
วันที่  27-28 สิ งหาคม 2563 ณ ส านั กงานสาธารณสุขอ า เภอเนินมะปราง  จั งหวัด พิษณุ โลก  
และโรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ 
การด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
พร้อมทั้งวิเคราะห์การด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานปี 2563 น าไปสู่การวางแผนและแก้ไขปัญหา การด าเนินงาน
ฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงส่งเสริม 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต  
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ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน และด าเนินการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่  
(New Normal) ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับ เขตสุขภาพ โดยได้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 1. การศึกษาดูงาน เรื่องการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางใจด้วยพลังชุมชนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. สรุปการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และอภิปรายการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้สถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต้นแบบ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 3  

2.1 นางบุษยา ด าค า ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
2.2 นางสาวศิวนันท์ นาคแดง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
2.3 นายวีระวงค์ กุลสุโชติสิน  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
2.4 นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อ าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ 
2.5 นายจตุภพ ดิษผล ต าแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ 

จังหวัดอุทัยธานี 
   3. วางแผนบูรณาการ “การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีพ้ืนที่ด าเนินงานสร้างวัคซีนใจในชุมชน ดังนี้ 

3.1 อ าเภอเมือง อ าเภอเก้าเลี้ยว และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
3.2 อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท             
3.3 อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
3.4 อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร   
3.5 อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
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 8.1 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิตในสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
 

 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับหน่วยบริการจิตเวชด าเนินการหรือสนับสนุนให้เครือข่ายในและนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน ผ่านช่องทาง เช่น Air war, Social  Ground war ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
 
 
 
 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
1. กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิต ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
พ้ืนที่ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิต ในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ตามมาตรการสร้างวัคซีนใจ  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน 

 

เผยแพร่ความรู้สื่อผ่านกิจกรรม 
ของโครงการ 
1. สื่อ VDO Multi Media  
เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
“การสร้างวัคซีนใจ  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน”  
และ “การจัดการความเครียด” 
2. ป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต  
ในช่วงสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 

8. ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต และมีพฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึงประสงค์ 
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ตำรำงท่ี 34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน (ต่อ) 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 
2. โครงการบูรณาการ 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2563 พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่  
1. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น 
ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี  
2. ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา  
เทศบาลเมืองชุมแสง  
อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์  
3. หมู่ที่ 3 บ้านคงคาราม  
ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพ
ยา 
จังหวัดชัยนาท 
4. หมู่ที ่2 บ้านก าแพงดิน  
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม  
จังหวัดพิจิตร  
5. หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร  
ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ 
  จังหวัดก าแพงเพชร  
 

1. แนวทางการการบูรณา 
การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

เผยแพร่ความรู้สื่อผ่านกิจกรรม 
ของโครงการฯ 
รูปแบบ : คู่มือ  
1. แนวทางการดูแลสุขภาวะ 
ด้านจิตใจ จ านวน 165 เล่ม 
ประกอบด้วย 
- แนวทางการสร้างเสริมพลังใจ  
อึด ฮึด สู้  
- แนวทางการสร้างวัคซีน 
ครอบครัว 3 พลัง 
เผยแพร่ความรู้สื่อผ่านกิจกรรม 
ของโครงการ 
รูปแบบ : คู่มือ  
1. แนวทางการดูแลสุขภาวะ 
ด้านจิตใจ จ านวน 165 เล่ม 
ประกอบด้วย 
- แนวทางการสร้างเสริมพลังใจ 
อึด ฮึด สู้  
- แนวทางการสร้างวัคซีน
ครอบครัว 3 พลัง 
- แนวทางการสร้างวัคซีนใจ 
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มในชุมชน  
4 สร้าง 2 ใช ้
- แนวทางการดูแลจิตใจ 
เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตายใน
ชุมชน 
 
 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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ตำรำงท่ี 34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน (ต่อ) 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 
2. โครงการบูรณาการ 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 
2563 พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่  
1. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น 
ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี  
2. ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา  
เทศบาลเมืองชุมแสง  
อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์  
3. หมู่ที่ 3 บ้านคงคาราม  
ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพ
ยา 
จังหวัดชัยนาท 
4. หมู่ที่ 2 บ้านก าแพงดิน  
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม  
จังหวัดพิจิตร  
5. หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร  
ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ 
  จังหวัดก าแพงเพชร  
 

1. แนวทางการการบูรณา 
การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ
ในสถานการณ์การระบาด 
COVID-19 “ใจพร้อม ไม่ยอม
ป่วย” ฉบับ 
นักสื่อสารและเจ้าหน้าที่ 
ด่านหน้าในชุมชน  
จ านวน 165 เล่ม 
3. แนวทางการสร้างวัคซีนใจ 
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน 
จ านวน 165 เล่ม 
4. การสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น  
ในสถานการณ์ COVID-19  
จ านวน 165 เล่ม 
รูปแบบ : แผ่นพับ  
- 5 ข้อ ดูแลใจไม่ Burn out 
(ยุค COVID-19)  
จ านวน 165 แผ่น 
- 5 ต. ดูแลใจ กักตัวอย่างไร 
ไม่เครียด จ านวน 165 แผ่น 
- 5 ร. ง่าย ๆ ในการดูแลจิตใจ
ตนเอง จ านวน 165 แผ่น 
- 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการ 
 ในสถานการณ์ COVID-19  
จ านวน 165 แผ่น 
- อยู่บ้าน อยู่ห่าง อยู่รอด  
จ านวน 165 แผ่น 
- แบบคัดกรองความกังวลต่อ
ไวรัส COVID-19  จ านวน 165 
แผ่น 
- ดูแลใจเจ้าตัวเล็กในยุค 
 COVID-19 จ านวน 164 แผ่น 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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ตำรำงท่ี 34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน (ต่อ) 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 
2. โครงการบูรณาการ 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2563 พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่  
1. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น 
ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี  
2. ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา  
เทศบาลเมืองชุมแสง  
อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์  
3. หมู่ที่ 3 บ้านคงคาราม  
ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพ
ยา จังหวัดชัยนาท 
4. หมู่ที่ 2 บ้านก าแพงดิน  
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  
5. หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร  
ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ   
จังหวัดก าแพงเพชร  
 
 
 

1. แนวทางการการบูรณา 
การฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไร ไม่ให้วิตก
กังวลกับโควิด-19 จ านวน 165 
แผ่น 
- พลังชุมชน สุขใจห่างไกล 
COVID จ านวน 165 แผ่น 
- ชุมชนกับการดูแลใจ ผู้สูงอายุที่
อยู่ตามล าพัง ในสถานการณ์ 
COVID-19 จ านวน 165 แผน่ 
รูปแบบ : VDO 
- การสร้าง "วัคซีนใจในชุมชน"  
ในสถานการณ์การระบาด  
COVID-19 :  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (YouTube) 
- การจัดการความเครียด :  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (YouTube) 
- VDO การปฐมพยาบาลทางใจ 
ส าหรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19  
- การจัดการความเครียด 
- การนวดผ่อนคลาย 
- การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
- การฝึกหายใจคลายเครียด 
 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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ตำรำงท่ี 34 แสดงรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบริบทชุมชน (ต่อ) 

พื้นที่เป้ำหมำย ประเด็น รูปแบบวิธีกำร 
ด าเนินการโดยเครือข่าย 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลก าแพงดิน  
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
งานสุขภาพจิตชุมชน 
 

- สุขภาพจิตและจิตเวช 
- การประเมินคัดกรองสุขภาพจิต 
- ทักษะการให้ค าปรึกษา/ 
การให้การปรึกษาและช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

เผยแพร่ความรู้สื่อผ่านกิจกรรม 
ของโครงการ 
รูปแบบ : แผ่นพับ  
- 5 ข้อ ดูแลใจไม่ Burn out  
(ยุค COVID-19) จ านวน 35 
แผ่น 
- 5 ต ดูแลใจ กักตัวอย่างไร 
ไม่เครียด จ านวน 35 แผ่น 
- 5 ร ง่าย ๆ ในการดูแลจิตใจ
ตนเอง จ านวน 35 แผ่น 
- 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการ  
ในสถานการณ์ COVID-19  
จ านวน 35 แผ่น 
- อยู่บ้าน อยู่ห่าง อยู่รอด  
จ านวน 35 แผ่น 
- แบบคัดกรองความกังวลต่อ
ไวรัส COVID-19 จ านวน 35 
แผ่น 
- ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไร  
ไม่ให้วิตกกังวลกับ COVID-19  
จ านวน 165 แผ่น 
- พลังชุมชน สุขใจห่างไกล 
COVID จ านวน 35 แผ่น 
- ชุมชนกับการดูแลใจ ผู้สูงอายุ 
ที่อยู่ตามล าพัง ในสถานการณ์ 
COVID-19 จ านวน 165 แผ่น 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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แผนภูมิที ่35 แสดงผลการด าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 
          ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

การด าเนินงานเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 13 เขตสุขภาพ พบว่า ประชาชนได้รับการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
ทั้งหมด จ านวน 6,689 คน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากที่สุด จ านวน 6,458 คน  
คิดเป็นร้อยละ 96.55 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) เขตสุขภาพที่ 3 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 98.45 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

แผนภูมิที่ 36 แสดงผลความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
         (COVID-19) ประจ าปี 2563 แยกรายเขต 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
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 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า เขตสุขภาพที่ 3 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 194 คน มีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับมากที่สุด 
148 คน (ร้อยละ 76.29) ระดับมาก 24 คน (ร้อยละ 12.37) ระดับปานกลาง 19 คน (ร้อยละ 9.79) 
และระดับน้อย 3 คน (ร้อยละ 1.5)   

 
 

     8.2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย เสริมสร้ำงควำมรอบรู้  
ด้ำนสุขภำพจิตในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 
ปีงบประมำณ 2563 

● หลักกำรและเหตุผล  
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบท าให้
ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล และเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
มีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมดไฟ และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้ ดังนั้น  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จึงได้ด าเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูจิตใจ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข จึงมุ่งบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านสาธารณสุขท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด นั่นคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงชุมชน ขับเคลื่อน เชื่อมต่อ และประสานความร่วมมือระหว่างประชาชน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพจิต แนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง  
หรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง  
และยั่งยืน 

● วัตถุประสงค ์
 1. เ พ่ือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่ เครือข่าย ในการดู แลสุขภาพจิตของประชาชน 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพ่ือให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง  
หรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3. เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  
 4. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 
 
 

 8.2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนฟื้นฟูจิตใจในสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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● กลุ่มเป้ำหมำย 

ตำรำงที่ 35 แสดงกลุ่มเป้าหมายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้าง 
        ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 

เป้ำหมำย จังหวัด 
ก ำแพงเพชร 

 (คน) 
พิจิตร  
(คน) 

อุทัยธำนี 
(คน) 

ชัยนำท 
(คน) 

นครสวรรค์ 
 (คน) 

รวม 
(คน) 

1. อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

34 32 33 37 30 166 

2. บุคลากรสาธารณสุข 10 9 5 6 9 39 
3. ประธาน 1 - 1 - 1 3 
4. วิทยากรและคณะท างาน 
      - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
      - โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 
7 
4 

 
8 
4 

 
8 
5 

 
8 
4 

 
7 
5 

 
38 
22 

รวม 56 53 52 55 52 268 

● ระยะเวลำด ำเนินกำร/สถำนที่  
 1. รุ่นที่ 1: 9–10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. รุ่นที่ 2: 13–14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 3. รุ่นที่ 3: 15–16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองข่อย 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 4. รุ่นที่ 4: 21–22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 5. รุ่นที่ 5: 23–24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

● เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 
1. บรรยาย แนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 2. บรรยาย การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 

3. แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม แลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการความเครียด 
 5. บรรยาย แนวทางการสร้างวัคซีนใจ (วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้ และวัคซีนใจครอบครัว)  
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 6. บรรยาย แนวทางการสร้างวัคซีนใจ: วัคซีนใจชุมชน 
 7. แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจเครือข่าย 

● ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. จากการท าแบบทดสอบก่อน–หลัง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
รุ่นที่ 1 : จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า หลังอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 90.91 
รุ่นที่ 2 : จังหวัดพิจิตร พบว่า หลังอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 92.68 
รุ่นที่ 3 : จังหวัดอุทัยธานี พบว่า หลังอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 86.84 
รุ่นที่ 4 : จังหวัดชัยนาท พบว่า หลังอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 95.35 
รุ่นที่ 5 : จังหวัดนครสวรรค ์พบว่า หลังอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 92.31 

2. จากการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 โดยจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจ    
แบ่งตามรายจังหวัด ดังนี้  

2.1 รุ่นที่ 1 : จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.67 

2.2 รุ่นที่ 2 : จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 คน มีความพึงพอใจ     ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 99.02 

2.3 รุ่นที่ 3 : จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 38 คน มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 98.77 

2.4 รุ่นที่ 4 : จังหวัดชัยนาท พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 43 คน มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.59  

2.5 รุ่นที่ 5 : จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 39 คน มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 98.29 

● ผลลัพธ์ที่ได้ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง 
หรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เพ่ิมมากขึ้น และมีทักษะในการให้ความช่วยเหลือตามหลักการปฐมพยาบาลทางใจ รวมทั้งสามารถคัดกรอง 
ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขได้   
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● ปัญหำ/อุปสรรค 
  1. การด าเนินงานถูกเร่งรัดด้วยระยะเวลาที่จ ากัด          .  
 2. มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อรูปแบบ
การจัดอบรม 

● ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมแผนงำน/โครงกำรตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
1. อยากให้จัดโครงการนี้อีกต่อ ๆ ไป 
2. อยากให้มีการอบรมประชุมบ่อย ๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กับ อสม. 

 3. ได้รับความรู้ แรงบันดาลใจในการท างาน 
 4. ในงบประมาณปีถัดไป อยากขยายพ้ืนที่การด าเนินงานไปสู่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

● ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 1. รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 9–10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานกระบือ  
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

2. รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 
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3. รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 15–16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านคลองข่อย อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 

 4. รุ่นที่ 4 : ระหว่างวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพยา อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 
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 5. รุ่นที่ 5 : ระหว่างวันที่ 23–24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมแสง อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค ์
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ชื่อโครงกำร (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพท่ี 3 
ชื่ อ โครงกำร  (ภาษา อังกฤษ)  : The development of a model for preventing depressive disorders in 
adolescents with participation in a secondary school in Nakhon Sawan Province, Health Region 3 

●สถำนกำรณ์ปัญหำ 
สถานการณ์ปัญหาโรคซึมเศร้าจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data 

center) ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบว่า มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับ 
การวินิจฉัยและรักษาในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 43.91 ระดับเขตสุขภาพที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 60.92 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปี 2560 และ 2561 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชน
และวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงบริการน้อย ในขณะที่สถานการณ์ด้านพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงอ่ืน  
ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า เช่น ปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ การท าร้ายตัวเอง การใช้  
ความรุนแรง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554)  อีกทั้งยังพบว่า 
บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือแม้แต่คนในครอบครัววัยรุ่นเองอาจยัง ไม่ เข้าใจ หรือ 
ยังมีทัศนคติในการตัดสินต่อพฤติกรรมการแสดงออก ทั้ง ๆ ที่บางครั้งนั่นคืออาการของโรค และไม่สามารถ
แยกแยะลักษณะอาการ หรือ ระบุภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ซึ่งมักมีอาการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม  
ที่ต่างไปจากวัยอ่ืน เช่น มาด้วยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง การท าร้ายตนเองหรือท าร้ายคนอ่ืน หรือมาด้วย
ปัญหาการควบคุมอารมณ์ ก้าวร้าว ปัญหาการกินหรือการอดอาหาร หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง  ๆ ท าให้ 
มีการวินิจฉัยน้อย วัยรุ่นเข้าถึงบริการรักษาทางจิตใจน้อย ส่งผลท าให้วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การช่วยเหลือตั้งแต่ต้น น าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีความรุนแรงขึ้น (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชมรมจิตแพทย์ เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์   
กรมสุขภาพจิต, 2561)  

จากฐานข้อมูลในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data center) ของกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2562 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา คิดเป็นร้อยละ 57.4 และมีจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 3      
ในอ าเภอที่ศึกษาพบวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน 16 ราย และในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งหนึ่งของอ าเภอที่ศึกษา ได้ท าการคัดกรองนักเรียนในด้านพฤติกรรม-อารมณ์ ของปีการศึกษา 2562  
พบ เสี่ยง/มีปัญหาซึมเศร้าหรือวิตกกังวล จ านวน 22 ราย และพบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมา 
คือ เสี่ยง/มีปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวน 25 ราย เสี่ยง/มีปัญหาการใช้สารเสพติด จ านวน 36 ราย 
เสี่ยง/มีปัญหาการใช้ความรุนแรง จ านวน 32 ราย ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว หากวัยรุ่นกลุ่มนี้ ได้ถูก
น าเข้าสู่ ระบบการดูแลช่วยเหลือที่ เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตได้  ดั งนั้น       
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  
และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมกัน
วางแผนและมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวั ยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบในการศึกษาสถานการณ์และพัฒนารูปแบบ
การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น  จังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานสาธารณสุข 

9. กำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 
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หน่วยงานทางด้านการศึกษา ภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ครอบครัว และตัววัยรุ่นเอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมจนเกิด
รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากท่ีสุด และสามารถน าไปขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืนได้ 

●วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง      
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

●กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 เข้ำใจปัญหำ 
1. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์โดย
ใช้ฐานข้อมลูของโรงเรียน แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ
ในเด็ก (Resilience Scale) 
2. ส ารวจ/วิเคราะห์ เหตุปัจจัย และเงื่อนไขเชิงบริบทของปัญหา โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนและกระบวนการ
กลุ่ม (Focus Group) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ระยะที่ 2 ก ำหนดรูปแบบกำรแก้ไขปัญหำ  
ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม และข้ันตอน PAOR  
 

ระยะที่ 3 ด ำเนินกำร  
ด าเนินการร่วมกับโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ 

ระยะที่ 4 ประเมินผล 
1. ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม 
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ 
2. สร้างกระบวนการหาทางออกและวางระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
3. ถอดบทเรียนและสะท้อนข้อมูลปัญหาในเวทีแลกเปลี่ยน 

รูปแบบกำรป้องกันโรคซึมเศร้ำในวัยรุ่นอย่ำงมีส่วนร่วมโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภำพที่ 3 
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● ระเบียบวิธีวิจัย  
1. กำรออกแบบกำรวิจัย (Research Design) : วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

action research : PAR)      
2. ประชำกรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้า  

ในวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
    2.1 บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ศึกษา 
          - ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 1 คน 

            - ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 1 คน 
          - ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 15 คน 
    2.2 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 2,155 คน  

     2.3 คุณครู โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 120 คน 
     2.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 1,059 คน 
     2.5 แกนน าชุมชน ในพื้นที่ศึกษา จ านวน 140 คน 
        2.6 บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 11 คน 
     2.7 นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 2,155 คน 

3. กลุ่มตัวอย่ำงในการท าวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม  สมาชิก     
กลุ่มละ 6-12 คน จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

    3.1 บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงพยาบาลชุมชน  

               - ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยรุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

    3.2 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา  
     3.3 คุณครู โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา  
     3.4 แกนน าชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา  
 3.5 นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา  
และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่ด าเนินการ
ร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 350 คน 

4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล มีทั้งสิ้น 2 แบบ ดังนี้ 
    4.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
          - การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสนทนากลุ่ม

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นในพื้นที่ศึกษา แล้วบันทึกด้วย
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 5 กลุ่มย่อย ตามบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

         - การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม (Observation) โดยการสังเกตการด าเนินงานการ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นในพื้นที่
ศึกษา 
          - การบันทึก (Record) ผู้วิจัยจะท าการบันทึกการด าเนินงานทุกขั้นตอนกิจกรรม ได้แก่  
การจดบันทึก การบันทึกภาพ และบันทึกเสียง  
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    4.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
          - แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (Thai version of The Patient Health Questionnaires for 

Adolescents : PHQ-A) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วัดผลก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 
              - แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็กตามช่วงอายุ (Resilience Scale: RS-48, 13-18 
years) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วัดผลก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล (analysis design)  
    5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และลงรหัสแต่ละข้อ

หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์น าเสนอ 
ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ บรรยายด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด-สูงสุด โดยใช้
สถิติ Paired t-test 

    5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกต
พฤติกรรม ข้อมูลที่ได้ในแต่ละวันหลังจากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้ อมูลแล้ว จะน ามาแยก 
เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา จากนั้นท าการตีความหมายของข้อมูลที่ได้ ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งทั้งหมด
เป็นการวิเคราะห์จากเนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
และเหตุผลในประเด็นปัญหาที่ศึกษา 
 จากกรอบแนวคิดงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้มีการด าเนินงาน 
ในระยะที่ 1 เข้าใจปัญหา โดยมีรายละเอียดจากการด าเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 

จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาภาวะซึมเศร้าและความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่นตอนต้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการใช้แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) และแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48,13-18 
years) ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 246 คน เป็นเพศชาย จ านวน 102 คน 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 144 คน  
ตำรำงท่ี 36 แสดงผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
         โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
        ในวัยรุ่น (PHQ-A)  

ผลกำรประเมิน เพศ รวม )คน(  
ชำย )คน(  หญิง )คน(  

ไม่มีภาวะซึมเศร้า 40 40 80 
ซึมเศร้าเล็กน้อย 37 63 100 
ซึมเศร้าปานกลาง 20 30 50 

ซึมเศร้ามาก 4 9 13 
ซึมเศร้ารุนแรง 1 2 3 

 

1. ศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำและควำมต้องกำรของโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครสวรรค์  โดยใช้ฐำนข้อมูลของโรงเรียน แบบประเมินภำวะซึมเศร้ำในวัยรุ่น (PHQ-A)             
แบบประเมินควำมเข้มแข็งทำงใจในเด็ก (Resilience Scale) 
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แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละของผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
         ชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  
         (PHQ-A) ในภาพรวม 

แผนภูมิที่ 38 แสดงร้อยละของผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
         ชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  
         (PHQ-A) จ าแนกเพศ 

 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 246 คน มีผลการประเมินภาวะซึมเศร้า ด้วยแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) อยู่ในระดับไม่มีภาวะซึมเศร้า จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.52 เป็นชาย 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ในระดับซึมเศร้าเล็กน้อย 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65 เป็นชายจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 เป็นหญิงจ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในระดับซึมเศร้าปานกลาง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 เป็นชาย จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นหญิงจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ในระดับซึมเศร้ามาก จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.29 เป็นชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 เป็นหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 69.23 และอยู่ในระดับซึมเศร้ารุนแรง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 เป็นชาย จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นหญิงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า 
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นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับไม่มีภาวะซึมเศร้ามีสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างเพศชายและเพศหญิง  
และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับซึมเศร้าเล็กน้อยถึงซึมเศร้ารุนแรง เป็นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 

ทั้งนี้ นักเรียนกลุ่มท่ีมีภาวะซึมเศร้าปานกลางถึงรุนแรง รวมจ านวน 66 คน เป็นเพศชาย 25 คน และ
เป็นเพศหญิง 41 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก รพ.สต./รพช. ในพ้ืนที่ และมีการประสานผู้ปกครอง 
ในกลุ่มท่ีซึมเศร้ามากถึงรุนแรง เพ่ือมารับการดูแลรักษาต่อและพบแพทย์วินิจฉัยที่โรงพยาบาลชุมแสง 
 

ตำรำงที่ 37 แสดงผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48,13-18 years)     
        ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
        ด้วยแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48,13-18 years) 
 

ควำมเข้มแข็งทำงใจ ชำย )คน(  หญิง )คน(  

ต่ ำ ปำนกลำง สูง ต่ ำ ปำนกลำง สูง 
ด้านความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง 32 62 8 40 99 5 
ด้านความสามารถทางสังคม 34 62 6 14 118 12 
ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 38 61 3 33 104 7 
ด้านการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิต 27 62 13 12 113 19 
ความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (ภาพรวม) 49 47 6 44 97 3 

 
แผนภูมิที่ 39 แสดงร้อยละของผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48, 
         13-18 years) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง  
         จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale,  
         RS 48,13-18 years) ในภาพรวม 
 

 
 

 
 

37.8

58.54

3.66

ต่ า ปานกลาง สูง
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แผนภูมิที่ 40  แสดงร้อยละของผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48, 
          13-18 years) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอ  
          ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale,   
          RS 48,13-18 years) จ าแนกเพศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32.64

67.36

ความเข้มแข็งทางใจปานกลาง

ชาย หญิง

52.69
47.31

ความเข้มแข็งทางใจต่ า

ชาย หญิง

66.67
67.36

ความเข้มแข็งทางใจสูง

ชาย หญิง
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จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 246 คน มีผลการประเมินความเข้มแข็งทางใจ ด้วยแบบประเมิน
ความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (Resilience Scale, RS 48,13-18 years) อยู่ในระดับต่ า จ านวน 93 คน        
คิดเป็นร้อยละ 37.80 เป็นชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 52.69 เป็นหญิง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.31 อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54 เป็นชาย จ านวน 47 คน 32.64 
เป็นหญิงจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 67.36 และอยู่ในระดับสูง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.66 เป็น
ชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื่อเปรียบเทียบ
ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด รองลงมาคือระดับต่ า และ
ระดับสูง ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเพศ พบว่า เพศชาย มีความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับปานกลางและสูงใน
สัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาคือระดับต่ า ส่วนเพศหญิง มีความเข้มแข็งทางในอยู่ในระดับสู งมากที่สุด รองลงมา
คือระดับต่ า และปานกลาง ตามล าดับ 
 

 
 

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน    
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรครู กลุ่มบุคลากรจากชุมชน กลุ่มผู้ปกครองวัยรุ่น  
และกลุ่มวัยรุ่น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 5 บทบาท เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันโรคซึมเศร้า 
ในวัยรุ่นร่วมกันในระดับอ าเภอได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส ำรวจ/วิเครำะห์ เหตุปัจจัย และเงื่อนไขเชิงบริบทของปัญหำ โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนและ
กระบวนกำรกลุ่ม (Focus Group) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โรงเรียน 

วัยรุ่น 

ครอบครัว 

สำธำรณสขุ 

ชุมชน 

1. สร้างความเข้มแข็งในกลุม่เพื่อนนักเรียน 
2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของแกนน านักเรียน YC “เพื่อนช่วยเพื่อน” “เพื่อนที่ปรึกษา” 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการดูแลลูกวัยรุ่นท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า รวมถึง
การสังเกตพฤติกรรมเสี่ยง 
2. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการพูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

1. เน้นผู้น าชุมชน/แกนน าชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการกระจายข้อมูลข่าวสารและดูแล
สอดส่องคนในชุมชน 
2. จัดตั้งชมรม “วัยรุ่น ต้านเศร้า” ในทุกต าบล 

1. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรครูในการค้นหานักเรียนกลุม่เสีย่ง และการดูแล
นักเรียนท่ีมภีาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าในโรงเรียน 
2. สร้างระบบท่ีชัดเจนในการประสานและส่งต่อภายใน/ภายนอกโรงเรียน 
3. จัดตั้งห้องให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในโรงเรียน  
4. สร้างช่องทางออนไลน์ในการสือ่สารกับผู้ปกครองโดยตรง 

1. สร้างระบบท่ีชัดเจนในการดูแลสุขภาพจิตวยัรุ่น รวมถึงการประสานส่งต่อไปยังภาคีเครือข่าย 
2. เปิดช่องทางให้บริการให้ค าปรกึษาแก่วัยรุ่นทางออนไลน ์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดแูลวัยรุ่นท่ีมภีาวะเสี่ยงต่อโรคซมึเศร้า 
4. จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาวัยรุ่นทุกหน่วยบริการ 
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10.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิต ป้องกันปัญหำและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิตตลอดช่วงชีวิต  
เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

● หลักกำรและเหตุผล 
 สภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นทั้งทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นในสังคม อัตราการเกิดของเด็กลดน้อยลงกว่าอัตราการตาย สังคมเริ่มเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง ผู้ปกครอง 
มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิดน้อยลง ไม่มีเวลาส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ 
บางด้านล่าช้า กระทบต่อระดับสติปัญญาที่อาจจะต่ ากว่าเกณฑ์ ประกอบกับปัจจุบันสื่อเทคโนโลยี                         
มีความเจริญก้าวหน้า เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีการควบคุมการใช้และการรับสื่อต่าง ๆ บางส่วนเป็นสื่อ  
ที่มีการสื่อสารไม่ถูกต้อง เด็กขาดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่พึงประสงค์ 
น ามาซึ่งปัญหาทางเพศในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด นอกจากนี้พบว่าผลของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิด
ภัยทางธรรมชาติ วิกฤตภัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการด าเนินชีวิต  
และการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวัน เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป มีผลให้ประชาชน ต้องเผชิญกับภาวะ
เครียด เกิดความวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง บางรายถึงขั้นมีภาวะสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช ข้อมูล  
ด้านสุขภาพจิตของแต่ละกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 พบว่า เด็ก 0-5 ปี : มีพัฒนาการสมวัย  
ร้อยละ 97.47 (จากการคัดกรองเพียงร้อยละ 51.10) และพบว่าเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วย TEDA4I ร้อยละ 63.78 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) วัยเรียน : พบค่าเฉลี่ยระดับ
สติปัญญาเด็กวัยเรียนจากการส ารวจในปี 2559 จังหวัดนครสวรรค์ ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 98.53  
จังหวัดพิจิตร ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 99.93 จั งหวัดอุทัยธานี  ค่า เฉลี่ยระดับสติปัญญา 96.62  
จังหวัดชัยนาท ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 94.19 และจังหวัดก าแพงเพชร ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 98.88  
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กไทยที่ 100 วัยรุ่น : พบมีอัตราของการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น 
อายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 26.50 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และยังพบอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า 
ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 12.55 ซึ่งสูงเกินค่าเป้าหมาย (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
วัยท ำงำน : สถานการณ์ของผู้พยายามฆ่าตัวตายประเทศไทย ปี 2561  สูงสุด 3 อันดับ คือช่วงอายุ 30-39 ปี, 
40-49 ปี และ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละจากผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดร้อยละ 18.12 , 16.05 และ 
15.16 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในช่วงกลุ่มอายุของวัยท างาน (รายงานการฆ่าตัวตาย 2561, กรมสุขภาพจิต) และใน
ปี 2560 - 2562 เขตสุขภาพที่ 3 พบอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 6.31, 7.40, 6.86 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
(ระบบ HealthKPI กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (6.3 ต่อแสนประชากร) ผู้สูงอำยุ : 
ใน เขตสุ ขภาพที่  3 มี ผู้ สู งอายุ ติ ดสั งคม  ร้ อยละ  82.49 ติ ดบ้ าน  ร้ อยละ  1 .75 และติ ด เตี ย ง  
ร้อยละ 0.53 ซึ่งพบว่าจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สูงอายุติดบ้านมากที่สุดในเขต คือ ร้อยละ 2.05 และพบว่า
จังหวัดพิจิตรมีผู้สูงอายุติดเตียงมากที่สุดในเขต คือ ร้อยละ 0.79 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562)  
 กรมสุขภาพจิตในฐานะที่เป็นองค์กรน าในด้านสุขภาพจิตของประเทศได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต มุ่งหวังให้เกิด
การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทั่วทั้งประเทศ ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “Health is life : 
Mental Health is happy life” พัฒนางานสุขภาพจิตแนวใหม่ โดยมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 
คือการเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ด้วยกัน หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นเก่าให้เป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิด

10. กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพคน เป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่ไม่อ้วน ไม่เตี้ย เป็นคนอารมณ์ดี     
มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม (CPR : 
Creation, Positive, Response to Society) รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจิต สู่เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”  
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประชุม                
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหา
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป 

● วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต  

● ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวทางในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและการควบคุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเพ่ิมขึ้น จากการทดสอบองค์ความรู้
ก่อนและหลังการอบรม   
 3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

● ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนครสวรรค์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์  

● เนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด 
 1. บรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
 2. บรรยายนโยบายกรมสุขภาพจิต และเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต  ของอธิบดีกรม
สุขภาพจิต 
 3. บรรยายแนวทางการด าเนินงานบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
 4. บรรยายแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 
 5. บรรยายแนวทางการด าเนินงานเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ ยงต่อระดับสติปัญญาต่ ากว่ามาตรฐาน  
ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม – อารมณ ์
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 6. บรรยายแนวทางการด าเนินงานวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
 7. บรรยายแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยท างานด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยท างาน  
 8. บรรยายแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ  
และการดูแลทางสังคมจิตใจในกลุ่มเสี่ยง 
 9. บรรยายแนวทางการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 
 10. บรรยายแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตในคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 11. บรรยายแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
 12. บรรยายแนวทางการประเมินมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 13. บรรยายการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า
และติดตามไม่ได้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
 14. แบ่งกลุ่ม 5 จังหวัด วางแผนเลือกพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2563 

● กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 1. จากการสังเกตและซักถามระหว่างการประชุม 
 2. มีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้ เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอด 
ช่วงชีวิต จากการสังเกตและแบบทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลังการอบรม  
 3. ความพึงพอใจโครงการจากผู้เข้าร่วมระดับมากถึงมากท่ีสุด จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 

● ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รวมจ านวน 
131 คน ดังนี้  
  1.1 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      จ านวน    4  คน 
  1.2 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ รพช./รพท./รพศ.       จ านวน  60  คน 
  1.3 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
            หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล         จ านวน  48  คน 
  1.4 คณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3         จ านวน  17  คน 
  1.5 ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชชมุชน รพจ.นครสวรรค์ราชนครินทร์      จ านวน    2  คน 
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 2. พ้ืนที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
แยกรายจังหวัด ดังนี้  
ตำรำงท่ี 38 แสดงรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  
        ประจ าปีงบประมาณ 2563  

โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
จังหวัดก ำแพงเพชร 
1. กลุม่ปฐมวัย 
1.1 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องระบบข้อมลูพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

3. โรงพยาบาลทั่วไป 

4. โรงพยาบาลชุมชน 

5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลที่เป็น NODE TEDA 4I 

1. ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA 4I  
และนักวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก เช่น  
นักกิจกรรมบ าบัด  
นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น  
2. รพ.สต.ที่มีบุคลากรผ่านการ
อบรมเครื่องมือ TEDA 4I 

28 มกราคม 2563 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 

1.2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก
ในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. อ าเภอคลองขลุง 

2. อ าเภอทรายทองวัฒนา 

 

1. เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
2. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เมษายน - กรกฎาคม 
2563 

1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
เพื่อติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานเฝ้าระวัง 
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการล่าช้า  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

พื้นที่ท่ียังคงมีปัญหา 
ในการเข้าถึงและมปีัญหา 

ในการคีย์ข้อมูล  
 (เป็นการลงไปเยี่ยมเสริมพลัง 

coaching หน้างาน) 

ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA 4I ในระดับ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

และโรงพยาบาล 

เมษายน – กันยายน 
2563 

2. กลุ่มวัยเรียน 

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
และบุคลากรสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาด 
ทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้  
และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 
ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต 1 และเขต 2 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 

3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 

1. บุคลากรจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2  
2. ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต 1 และเขต 2 
3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลทั่วไป 
4. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลชุมชน 

มีนาคม 2563 

รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 
อ าเภอคลองขลุง                   

จังหวัดก าแพงเพชร 
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
2.2 โครงการเยี่ยมเสริมพลัง 
และให้ค าปรึกษารายกรณี 
(Case conference)  
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงาน สพป. และสพม. 
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 

1. ครสูังกัดสังกัด สพป. 
และสพม. ก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 ในระบบ SET  
ที่สนใจ และมเีคส 
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องการ
มาปรึกษากับสหวิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 

3. กลุม่วัยท ำงำน 
3.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบสรา้งสุขโดยใช้โปรแกรม
สร้างสุขวัยท างานในชุมชน 
และสถานประกอบการ  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
2. อ าเภอลานกระบือ 

3. อ าเภอคลองลาน 

4. อ าเภอทรายทองวัฒนา 

 

ประชาชนวัยท างาน  
อายุ 15-59 ปี  

จ านวน 35 คน/อ าเภอ 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2563 

4. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
4.1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครู ก สร้างสุขภาวะทางใจ 
เพื่อผู้สูงวัยท่ีมีคณุค่า 
และความสุขด้วยกจิกรรม 
สร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ในทุกอ าเภอ 

1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุใน สสอ. 
2. ผู้รบัผิดชอบงานผูสู้งอาย ุ
ใน รพ.สต. 
3. แกนน าผูสู้งอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

มีนาคม 2563 

5. งำนฆ่ำตัวตำย 
5.1 โครงการพัฒนาระบบ 
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 
การฆ่าตัวตาย ในพ้ืนท่ีน าร่อง  
จังหวัดก าแพงเพชร  

เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอลานกระบือ  
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

2. อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน  

3. ผู้น าชุมชน 

4. ประชาชน  

มีนาคม - เมษายน 
2563 

จังหวัดชัยนำท 
1. กลุม่ปฐมวัย 
1.1 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องระบบข้อมลูพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลที่เป็น NODE TEDA 4I 

1. ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA 4I  
และนักวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก เช่น  
นักกิจกรรมบ าบัด  
นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น  
2. รพ.สต.ที่มีบุคลากร 
ผ่านการอบรมเครื่องมือ 
TEDA 4I 

5 กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิ
เพื่อติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
ที่มีพัฒนาการล่าช้า  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

พื้นที่ท่ียังคงมีปัญหา 
ในการเข้าถึง และมีปญัหา 

ในการคีย์ข้อมูล  
(เป็นการลงไปเยี่ยมเสริมพลัง 

coaching หน้างาน) 

ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA 4I ในระดับ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

และโรงพยาบาล 

เมษายน – กันยายน 
2563 

2. กลุ่มวัยเรียน 

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาด
ทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ 
และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 
ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน 
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท เขต 1  
และเขต 2 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท เขต 1 และเขต 2 

3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 

1. บุคลากรจากส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท เขต 1 และเขต 2 
2. ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท เขต 1  
และเขต 2 
3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลทั่วไป 
4. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลชุมชน 

มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยนาท 

2.2 โครงการเยี่ยมเสริมพลัง 
และให้ค าปรึกษารายกรณี 
(Case conference)  
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานสพป. และ สพม. 
ชัยนาท เขต1 และเขต 2 

ครูสังกัดสังกัดสพป. 
และสพม. ชัยนาท เขต 1 
และเขต 2 ในระบบ SET  

ที่สนใจและมีเคส 
ที่มีความยุ่งยากซับซัอน 

ต้องการมาปรึกษากับสหวิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 

3. กลุ่มวัยท ำงำน 
3.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบสรา้งสุขโดยใช้โปรแกรม
สร้างสุขวัยท างานในชุมชน  
และสถานประกอบการ  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

1. อ าเภอสรรพยา 

2. อ าเภอสรรคบุร ี

3. อ าเภอมโนรมย ์

ประชาชนวัยท างาน  
อายุ 15-59 ปี  

จ านวน 35 คน/ อ าเภอ 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2563 
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
4. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
4.1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู 
ก สร้างสุขภาวะทางใจ 
เพื่อผู้สูงวัยท่ีมีคณุค่า 
และความสุขด้วยกจิกรรม 
สร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 50 ของชมรมผูสู้งอายุ 
ในทุกอ าเภอ 

1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
2. ผู้รบัผิดชอบงานผูสู้งอาย ุ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
3. แกนน าผูสู้งอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

รุ่นที่ 1 
26 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงพยาบาลสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท 
รุ่นที่ 2 

27 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงพยาบาลมโนรมย์ 

จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดนครสวรรค ์
1. กลุม่ปฐมวัย 
1.1 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องระบบข้อมลูพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลที่เป็น NODE TEDA 4I 

1. ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA 4I  
และนักวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก เช่น  
นักกิจกรรมบ าบัด  
นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น  
2. รพ.สต.ที่มีบุคลากร 
ผ่านการอบรมเครื่องมือ 
TEDA 4I 

27 มกราคม 2563 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค ์

1.2 โครงการพัฒนาเด็กไทย 
คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใย
ผูกพันในพ้ืนท่ีน าร่อง  
เขตสุขภาพท่ี 3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้าน
หนองตายาย ต าบลบางประมุง 

อ าเภอโกรกพระ  
จังหวัดนครสวรรค ์

1. ผู้ปกครองเด็กอายุ 3-5 ปี  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีนาคม - สิงหาคม 
2563 

1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิ
เพื่อติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
ที่มีพัฒนาการล่าช้า  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

พื้นที่ท่ียังคงมีปัญหา 
ในการเข้าถึง และมีปญัหา 

ในการคีย์ข้อมูล  
(เป็นการลงไปเยี่ยมเสริมพลัง 

coaching หน้างาน ) 

ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA 4I ในระดับ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

และโรงพยาบาล 

เมษายน – กันยายน 
2563 

2. กลุ่มวัยเรียน 
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาด
ทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ 
และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 
ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน 
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
เขต 2 และเขต 3 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2  
และเขต 3 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 

1. บุคลากรจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1, 2, 3 
2. ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
เขต 2 และเขต 3 
3. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ใน รพท. และรพช. 

มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ 

เขต 1 อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ์
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
2.2 โครงการเยี่ยมเสริมพลัง 
และให้ค าปรึกษารายกรณี 
(Case conference) ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานสพป. และสพม. 
นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2  

และเขต 3 

ครูสังกัดสังกัด สพป. 
และสพม. นครสวรรค์ เขต 1 

เขต 2 และเขต 3 ในระบบ SET
ที่สนใจและมีเคส 

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
ต้องการมาปรึกษากับสหวิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 

3. กลุม่วัยรุ่น 
3.1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรสาธารณสุข  
โดยใช้โปรแกรมเสรมิพลัง
ผู้ปกครองและครู  
เพื่อการปรับพฤติกรรมวยัรุ่น 
(School and Family 
Empowerment for 
Behavioral Modification; 
SAFE B-Mod) อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค ์
(1 อ าเภอต้นแบบ :  

1 เขตสุขภาพ) 

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
วัยรุ่นโรงพยาบาลชุมแสง/
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ชุมแสง/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุกแห่งในอ าเภอ
ชุมแสง 
2. ครูผู้รับผิดชอบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 และคุณครู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และขยายโอกาสทางการศึกษา
ทุกแห่งในอ าเภอชุมแสง   

30-31 มีนาคม 2563 
ณ สถานท่ีราชการ

อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค ์

3.2 โครงการพื้นท่ีต้นแบบ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกัน
โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น โรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

- อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค ์
(1 อ าเภอต้นแบบ :  

1 เขตสุขภาพ) 
- โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  

อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค ์

(ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม) 

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
วัยรุ่นโรงพยาบาลชุมแสง/ 
สสอ.ชุมแสง/รพ.สต.ทุกแห่ง 
ในอ าเภอชุมแสง 
2. ครูผู้รับผิดชอบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 และคุณครู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และขยายโอกาสทางการศึกษา
ทุกแห่งในอ าเภอชุมแสง  
3. บุคลากรจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอชุมแสง 
4. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในอ าเภอชุมแสง 
5. ผู้ปกครองนักเรียนในอ าเภอ
ชุมแสง 
6. นักเรียนในอ าเภอชุมแสง 
7. แกนน าชุมชนในอ าเภอ
ชุมแสง 
 

กิจกรรมที่ 1  
11 กุมภาพันธ์ 2563 

 
กิจกรรมที่ 2  

เดือนมิถุนายน 2563 
 

กิจกรรมที่ 3  
เดือนกรกฎาคม 2563 

 
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค ์
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ระยะเวลำด ำเนินงำน/
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4. กลุ่มวัยท ำงำน 
4.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบสรา้งสุขโดยใช้โปรแกรม 
สร้างสุขวัยท างานในชุมชน 
และสถานประกอบการ  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. อ าเภอชุมแสง 
2. อ าเภอลาดยาว 
3. อ าเภอพยุหะคีร ี
4. แม่วงก์ 
5. อ าเภอไพศาล ี

ประชาชนวัยท างาน  
อายุ 15-59 ปี  

จ านวน 35 คน/ อ าเภอ 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2563 

5. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
5.1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครู ก สร้างสุขภาวะทางใจ 
เพื่อผู้สูงวัยท่ีมีคณุค่า 
และความสุขด้วยกจิกรรม 
สร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 50 ของชมรมผูสู้งอายุ 
ในทุกอ าเภอ 

1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
2. ผู้รบัผิดชอบงานผูสู้งอาย ุ
ใน รพ.สต. 
3. แกนน าผูสู้งอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

มีนาคม 2563 

จังหวัดพิจิตร 
1. กลุม่ปฐมวัย 
1.1 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องระบบข้อมลูพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลที่เป็น NODE TEDA 4I 

1. ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA 4I  
และนักวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก เช่น  
นักกิจกรรมบ าบัด  
นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น  
2. รพ.สต.ที่มีบุคลากร 
ผ่านการอบรมเครื่องมือ  
TEDA 4I 

31 มกราคม 2563 
 

1.2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก
ในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. อ าเภอตะพานหิน 
2. อ าเภอวังทรายพูน 
 

1. เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
2. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เมษายน - กรกฎาคม 
2563 

1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิ
เพื่อติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานเฝ้าระวัง 
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการล่าช้า  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 

พื้นที่ท่ียังคงมีปัญหา 
ในการเข้าถึง และมีปญัหา 

ในการคีย์ข้อมูล  
(เป็นการลงไปเยี่ยมเสริมพลัง 

coaching หน้างาน) 

ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA 4I ในระดับ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

และโรงพยาบาล 

เมษายน - กันยายน 
2563 
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
2. กลุ่มวัยเรียน 

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาด
ทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ 
และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 
ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน 
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1  
และเขต 2 
2.โรงเรียนในสังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร  
เขต 1 และเขต 2 
3.โรงพยาบาลทั่วไป 
4.โรงพยาบาลชุมชน 

1. บุคลากรจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 และเขต 2  
2. ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1  
และเขต 2 
3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลทั่วไป 
4. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลชุมชน 

มีนาคม 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร  
เขต 1 อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร 

2.2 โครงการเยี่ยมเสริมพลัง 
และให้ค าปรึกษารายกรณี 
(Case conference) ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1.ส านักงานสพป. และสพม. 
พิจิตร เขต 1 และเขต 2 

1.ครสูังกัดสังกัดสพป. และ
สพม. พิจิตร เขต 1 และเขต 2 
ในระบบ SET ที่สนใจและมีเคส
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องการ
มาปรึกษากับสหวิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 

3. กลุ่มวัยท ำงำน 
3.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบสรา้งสุขโดยใช้โปรแกรม
สร้างสุขวัยท างานในชุมชน  
และสถานประกอบการ  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. อ าเภอทับคล้อ 
2. อ าเภอสามง่าม 
3. อ าเภอสากเหล็ก 
4. อ าเภอโพทะเล  

ประชาชนวัยท างาน  
อายุ 15-59 ปี  

จ านวน 35 คน/ อ าเภอ 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2563 

4. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
4.1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครู ก สร้างสุขภาวะทางใจ 
เพื่อผู้สูงวัยท่ีมีคณุค่า 
และความสุขด้วยกจิกรรม 
สร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ของชมรมผูสู้งอายุ 
ในทุกอ าเภอ 

1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในสาธารณสุขอ าเภอ 
2. ผู้รบัผิดชอบงานผูสู้งอาย ุ
ใน รพ.สต. 
3. แกนน าผูสู้งอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
 

20 กุมภาพันธ์ 2563 
CK Hall จังหวัดพิจิตร 

 
21 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงพยาบาลบางมูลนาก 
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
จังหวัดอุทัยธำนี 
1. กลุม่ปฐมวัย 
1.1. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องระบบข้อมลูพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลที่เป็น NODE TEDA 4I 

1. ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA 4I  
และนักวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก เช่น  
นักกิจกรรมบ าบัด  
นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น  
2. รพ.สต.ที่มีบุคลากร 
ผ่านการอบรมเครื่องมือ  
TEDA 4I 

30 มกราคม 2563 
 

1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
เพื่อติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานเฝ้าระวัง 
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการล่าช้า  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

พื้นที่ท่ียังคงมีปัญหา 
ในการเข้าถึง และมีปญัหา 

ในการคีย์ข้อมูล  
(เป็นการลงไปเยี่ยมเสริมพลัง 

coaching หน้างาน) 

ผู้ปฏิบัติงานกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA 4I ในระดับ 
สสจ., สสอ. และ รพ.  

 

เมษายน – กันยายน 
2563 

2. กลุ่มวัยเรียน 

2.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบทดลองใช้โปรแกรม 
การพัฒนาทักษะการควบคมุ
ตนเอง (self-control)  
เพื่อป้องกันปัญหาการรังแกกัน 
(bullying) ในเด็กประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
และเขต 2 
2. สสอ.สว่างอารมณ์  
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธาน ี

1. ครูจากโรงเรียนประถม 
ศึกษาและโรงเรยีนขยายโอกาส 
จ านวน 12 โรงเรยีน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 และเขต 2 
2. เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
รพ.สต. สาธารณสุขอ าเภอ 
สว่างอารมณ์  

วันท่ี 18-19 
กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้องประชุม 
รพ.สว่างอารมณ์  

อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทยัธาน ี

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาด
ทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ 
และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 
ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 

1 .ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
และเขต 2 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธาน ีเขต 1 และเขต 2 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 

1. บุคลากรจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 และเขต 2  
2. ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
และเขต 2 
3. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลทั่วไป 
4.ผูร้ับผดิชอบงานสุขภาพจิต 
ในโรงพยาบาลชุมชน 
 

วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2563  

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 อ าเภอหนองฉาง 

จังหวัดอทุัยธาน ี
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โครงกำร พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
2.3 โครงการเยี่ยมเสริมพลัง 
และให้ค าปรึกษารายกรณี 
(Case conference) ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. ส านักงานสพป. และ สพม. 
อุทัยธานีเขต1 และเขต 2 

ครูสังกัดสังกัดสพป. 
และสพม. อุทัยธานี เขต 1  
และเขต 2 ในระบบ SET  

ที่สนใจและมีเคสที่ม ี
ความยุ่งยากซับซ้อนต้องการ 

มาปรึกษากับสหวิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 

3. กลุ่มวัยท ำงำน 
3.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบสรา้งสุขโดยใช้โปรแกรม
สร้างสุขวัยท างานในชุมชน 
และสถานประกอบการ  
เขตสุขภาพท่ี 3  
ปีงบประมาณ 2563 

1. อ าเภอเมืองอุทัยธาน ี
2. อ าเภอหนองฉาง 
3. อ าเภอห้วยคต 
 

ประชาชนวัยท างาน  
อายุ 15-59 ปี  

จ านวน 35 คน/ อ าเภอ 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2563 

4. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
4.1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครู ก สร้างสุขภาวะทางใจ 
เพื่อผู้สูงวัยท่ีมีคณุค่า 
และความสุขด้วยกจิกรรม 
สร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 50  
ของชมรมผู้สูงอายุในทุกอ าเภอ 

1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในสาธารณสุขอ าเภอ 
2. ผู้รบัผิดชอบงานผูสู้งอาย ุ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
3. แกนน าผูสู้งอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

วันท่ี 18-19 
กุมภาพันธ์ 2563 

โรงพยาบาลหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี

5. งำนฆ่ำตัวตำย 
5.1 โครงการพัฒนาระบบ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา 
การฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ  
โดยชุมชนมสี่วนร่วม 

อ าเภอห้วยคต จังหวดัอุทัยธาน ี 1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
2. อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน  
3. ผู้น าชุมชน 

เมษายน-พฤษภาคม 
2563 

6. งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
6.1 โครงการพัฒนาต าบล
ต้นแบบท่ีมีการบรูณาการงาน
สุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563  
 
 

อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
2. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
โรงพยาบาล 
3. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลในเขตต าบลไผ่เขียว 
4. บุคลากรจากส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เขต 1  

17 กุมภาพันธ์ 2563 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสว่างอารมณ ์
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ระยะเวลำด ำเนินงำน/

สถำนที ่
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรสาธารรสุข 
ในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่น และวางแผน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ด้วยกระบวนการเฝ้าระวังปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ในวัยรุ่น
กิจกรรมที่ 2  
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้ง 
ความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น 
ในพื้นที่ท่ีมีการพัฒนาต าบล
ต้นแบบท่ีมีการบรูณาการ 
งานสุขภาพจิตเข้ากับ
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 

โรงเรียนบ้านวังเกษตร  
ต าบลไผเ่ขียว  

อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธาน ี

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งมน  
ต าบลไผเ่ขียว  

อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธาน ี

5. ผู้อ านวยการและคร ู
จากโรงเรียนบ้านทุ่งสงบ
โรงเรียนบ้านวังเกษตร  
และโรงเรียนบา้นทุ่งมน 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
2. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
โรงพยาบาล 
3. ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลบ้านคลองข่อย และ 
บ้านทุ่งมน 
4. ผู้อ านวยการและคร ู
จากโรงเรียนบ้านวังเกษตร  
และโรงเรียนบา้นทุ่งมน 
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 โรงเรียนบ้านวังเกษตร
และโรงเรียนบา้นทุ่งมน 

24 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนบ้านวังเกษตร 

ต าบลไผเ่ขียว  
อ าเภอสว่างอารมณ์ 

จังหวัดอุทัยธาน ี
 
 
 
 
 

25 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนบ้านทุ่งมน 

ต าบลไผเ่ขียว  
อ าเภอสว่างอารมณ์ 

จังหวัดอุทัยธาน ี
 

● ผลลัพธ์ที่ได้ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด “Health is life : 
Mental Health is happy life” และภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพสู่
เป้าหมายคือประชาชนสุขภาพจิตดี “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” 
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● ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพกิจกรรมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิต ป้องกันปัญหำและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต 

ตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 
ระหว่ำงวันที่ 16 – 17 ธันวำคม 2562 ณ โรงแรมบ้ำนสวนรีสอร์ทนครสวรรค์  

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
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11.1 โครงกำรสัมมนำประเมินผลกำรด ำเนินงำนฟื้นฟูจิตใจในสถำนกำรณ์กำร ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

● หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 6 

สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 2 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 3,330 คน รักษาหายเพ่ิมขึ้น 4 คน รักษา
หายสะสม 3,148 คน รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 
58 คน (ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน, กรมควบคุมโรค) โดยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ดีขึ้นจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากร
สาธารณสุข และทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลกระทบจากการระบาด 
และมาตรการในการควบคุมโรคท าให้คนในสังคมเกิดความกดดัน ความเครียด และความวิตกกังวล ส่งผล  
ต่อสุขภาพจิตของคนไทยเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจภาวะเครียด (Stress) ของกรมสุขภาพจิต พบว่า
บุคลากรสาธารณสุข 8 ใน 10 คน และประชาชน 4 ใน 10 คน มีความเครียดและกังวลจากการท างาน  
มีแนวโน้มท าให้บุคลากรสาธารณสุขมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง หมดหวัง สูญเสียพลัง  
ทางจิตใจและน าไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) ส าหรับประชาชนอาจเกิดภาวะเครียดเพ่ิมขึ้น  
และอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช เช่น  โรคซึมเศร้า (Depression) เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้พบว่าอัตราการฆ่าตัว
ตายมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2562 กับปี 
2563 พบว่าจ านวนประชากรที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ (Suicide) เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 (ข้อมูลจากแผนฟ้ืนฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ปี 2563-2564 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan:C4, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กรมสุขภาพจิต ) จากสถานการณ์ดังกล่าว  
จึงต้องมีการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งเน้น  
ให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งวิ เคราะห์การด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานปี 2563 น าไปสู่การ
วางแผนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ในการช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือขับเคลื่อน
งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพต่อไป 

● วัตถุประสงค ์
           1) เพ่ือให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

11. กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 3 
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 2) เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

 3) เพ่ือวางแผนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 

● กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำรและสถำนที่  
เครือข่ำยเขตสุขภำพที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

● เนื้อหำวิชำกำรถ่ำยทอด 
1. บรรยายการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางใจด้วยพลังชุมชน ในสถานการณ์การระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ศึกษาดูงานการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ภายใต้สถานการณ์การระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. บรรยายสรุปการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 

(COVID-19) 
4. อภิปรายการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ภายใต้สถานการณ์  

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต้นแบบ 
 5. น าเสนอผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูจิตใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด 
 6. แบ่งกลุ่มวางแผนบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal Mental Health) เขตสุขภาพท่ี 3 
 
● ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 

เกิดการบูรณาการในรูปแบบการขับเคลื่อนแผนฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ ทั้งการเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิต การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุก การบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูจิตใจตามแนวทาง 
การด าเนินงานแผนฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 มีการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
และติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
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● ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรสัมมนำประเมินผลกำรด ำเนินงำนฟื้นฟูจิตใจในสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภำพที่ 3 ปีงบประมำณ 2563 

ระหว่ำงวันที่ 27-28 สิงหำคม 2563 ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเนินมะปรำง 
จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมบรีซฮิลล์ เขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และผลักดันให้ รพช. และ รพ.สต. มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563  
 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 สนับสนุนและผลักดันให้ รพช.  และ รพ.สต. มีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต. 
 3. รายงานสรุปจ านวน รพช./รพ.สต. ที่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิต 
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต.  
          4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของเขตสุขภาพ 

ตำรำงท่ี 39 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 จากตารางที่ 39 พบว่า จ านวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพช. 
คิดเป็นร้อยละ 100 และจ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ    
รพ.สต. คิดเป็นร้อยละ 95.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 2563 

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รพช. 

ร้อยละ 100 

ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รพ.สต. 

ร้อยละ 95.90 

12. กำรจัดบริกำรสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
      ในเขตสุขภำพ ปีงบประมำณ 2563  
 
 12.1 ผลกำรด ำเนินงำน 
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ตำรำงท่ี 40 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ (โรงพยาบาลชุมชน) 

 ระดับผลกำรประเมินคะแนนกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ฯ (โรงพยำบำลชุมชน) 

จังหวัด จ ำนวน รพช. 
ทั้งหมด 

จ ำนวน รพช.  
ที่มีกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนฯ 

สรุปผลกำรประเมิน  
(จ ำนวนแห่ง) 

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

พิจิตร 11 11 0 5 6 
นครสวรรค์ 13 13 1 4 8 

ชัยนาท 7 7 1 1 5 
อุทัยธานี 7 7 0 5 2 

รวม 49 49 2 17 30 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากตารางที่ 40 พบว่า โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ 
รพช. ครบทุกหน่วยบริการ คือ จ านวน 49 แห่ง โดยผลการประเมินของจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาทมีผลการประเมินมากที่สุดอยู่ในระดับ 3 จ านวน 9, 6, 8 และ 5 แห่ง
ตามล าดับ ส่วนจังหวัดอุทัยธานีผลการประเมินมากที่สุดอยู่ในระดับ 2 จ านวน 5 แห่ง 

แผนภูมิที ่41 แสดงร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลชุมชน 

 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ร้อยละของผลกำรประเมินของโรงพยำบำลชุมชน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

12.2 สรุปจ ำนวนโรงพยำบำลชุมชนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลที่มีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตใน รพช./รพ.สต. 
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 จากแผนภูมิที่ 41 พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท  
มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพช. มากที่สุดอยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 81.82, 54.55, 
61.54 และ 71.42 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพช. มากที่สุด
คือ ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ตำรำงท่ี 41 แสดงระดับผลการประเมินคะแนนการพัฒนาตามมาตรฐาน ฯ  
     (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 

ระดับผลกำรประเมินคะแนนกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ฯ (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล) 

จังหวัด จ ำนวน รพ.สต. 
ทั้งหมด 

จ ำนวน รพ.สต.  
ที่มีกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนฯ 

สรุปผลกำรประเมิน  
(จ ำนวนแห่ง) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
ก าแพงเพชร 125 124 9 41 74 

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

ชัยนาท 72 72 1 18 53 
อุทัยธานี 90 82 6 37 39 

รวม 585 561 34 194 333 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จากตารางที่ 41 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานฯ รพ.สต. จ านวนทั้งหมด 561 แห่ง โดยผลการประเมินของจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานีมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพ.สต.  
มากที่สุดอยู่ในระดับ 3 จ านวน 74, 54, 113, 53 และ 39 แห่ง ตามล าดับ 
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แผนภูมิที ่42 แสดงร้อยละของผลการประเมินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 จากแผนภูมิที่ 42 พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และ
จังหวัดอุทัยธานีมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รพ.สต. มากที่สุดอยู่ในระดับ 3  คิดเป็นร้อยละ 
59.68, 52.95, 62.43, 73.61 และ 47.56 ตามล าดับ 

● ปัญหำอุปสรรค 
 การขับเคลื่อนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ในพ้ืนที่ทั้ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เนื่องจากในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานในบางพ้ืนที่ค่อนข้างมีข้อจ ากัด 
ทั้งระยะเวลาการด าเนินงาน ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิมมากขึ้น การส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ทั้งใน รพช. และ รพ.สต. มายังศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีความล่าช้า 

● ข้อเสนอแนะ 
 1. การติดตามนิเทศ/เยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการเสริมพลังใจในการท างานในพื้นที่ 
 2. การพัฒนาโปรแกรม การประเมินตนเองตามมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตใน รพช./รพ.สต. ที่สามารถประมวลผลได้ชัดเจน และผู้ท าแบบประเมินสามารถติดตามผล 
การประเมินพร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานได้ 

● ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
พัฒนามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน และในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ร้อยละของผลกำรประเมินของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
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  13.1 โครงกำรรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2562  
ภำยใต้ประเด็น “สุขภำพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” 

●หลักกำรและเหตุผล 

ในยุคปัจจุบันนี้สังคมมีการพัฒนาไปอย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด     
ความเจริญและความเป็นเมืองกระจายออกไปกว้างมากขึ้น ความก้าวหน้าด้านการแพทย์เจริญรุดหน้าไป  
อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผู้คนก็เริ่มให้ความส าคัญกับความรู้ด้านสุขภาพจิตมากขึ้น ไม่ต่างจากสุขภาพกาย 
แม้ว่าปัจจุบันประชาชนจะมีความตระหนักด้านสุขภาพจิตเ พ่ิมมากขึ้น แต่ปัญหาด้านสุขภาพจิต  
และความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โลกยุคใหม่ที่เร่งรีบ คนเครียดจากงานมากข้ึน มีเวลา 
ให้กันน้อยลง สาเหตุเหล่านี้น ามาสู่ความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพจิตอ่ืน ๆ เช่น โรคซึมเศร้า มีผู้ที่ประสบ
กับปัญหานี้อยู่ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 รายต่อปี 
จากการฆ่าตัวตาย หรือมีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 1 ราย ในทุก 2 ชั่วโมง และมีการคาดประมาณ 
การพยายามฆ่าตัวตายถึง 53,000 รายต่อปี มีคนพยามฆ่าตัวตายทุก ๆ 9 นาที 55 วินาที (ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2562)  
 กรมสุขภาพจิต ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ภายใต้ประเด็น “สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และรณรงค์ให้คนไทย 
มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยเน้นข้อความที่ว่า “ฟังกัน วันละสิบ” เพ่ือสื่อสารให้คนไทยรับฟังคนรอบตัวให้ได้ครบ     
10 ครั้งใน 1 วัน หรือ ใช้เวลารับฟังกันเพ่ิมขึ้นอีกวันละ 10 นาที โดยเป็นผู้รับฟังที่ดีและสามารถสื่อสาร 
ว่าฉันพร้อมรับฟังคุณ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น  
และได้ระบายความทุกข์ใจก่อนที่จะสะสมจนกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา  รวมทั้งลดความสูญเสีย
ด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสถาบันครอบครัวของไทยให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน 

●วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารทางด้าน
สุขภาพจิตและการเป็นผู้รับฟังท่ีดี  

2. เพ่ือจัดกิจกรรมปลุกกระแสสังคม กระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายเห็นความส าคัญและเกิดความร่วมมือ  
ในการด าเนินการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

13. สัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 
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●กลุ่มเป้ำหมำย/พื้นที่เป้ำหมำย 

ตำรำงท่ี 42 แสดงกลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่เป้าหมายของกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร/
รูปแบบกำรสื่อสำร 

ระยะเวลำ สถำนที ่ กลุ่มเป้ำหมำย 

ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 
เขตสุขภาพที่ 3 

1-7 พ.ย. 2562 สถานีวิทยุเขตสุขภาพที่ 3 
(5 จังหวัด) 

ประชาชนทั่วไป 

ประชาสัมพันธ์ทางหน่วยงาน
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 

1-7  พ.ย. 2562 หน่วยงานสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) 

ประชาชนทั่วไป 

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
Social Media 

1-7 พ.ย. 2562 Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประชาชนทั่วไป 

จัดนิทรรศการ 5 พ.ย. 2562 เทศบาลนครสวรรค์ อ าเภอเมือง           
จังหวัดนครสวรรค์ 

ประชาชนทั่วไป 

6 พ.ย. 2562 โรงพยาบาลลานสัก   
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

ประชาชนทั่วไป 

โรงเรียนลานสักวิทยา 
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

เด็กวัยเรียน 
วัยรุ่น คุณครู 
ครอบครัว  
และบุคคล
ใกล้ชิดเด็ก 

 

●กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เขตสุขภาพท่ี 3 (5 จังหวัด) 

1.1 ให้ความรู้ทางสุขภาพจิตผ่านทางสถานีวิทยุ  
1.2 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2562 ผ่านทางสถานีวิทยุ 

2. การประชาสัมพันธ์ทางหน่วยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 3 (5 จังหวัด) 
2.1 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่มารับบริการในหน่วยงานทางสาธารณสุข  
2.2 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2562 ตามหน่วยงานทางสาธารณสุข 

3. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media 
3.1 เผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตใน Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
3.2 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2562 ทาง Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

4. การจัดนิทรรศการ 
4.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกมนันทนาการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิต  
      ปี 2562 ในหน่วยงานทางสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา   
      เขตสุขภาพท่ี 3 
 

 
 

141 



 
 

 

 

Mental Health Center region 3 

Annual Report 2020 

 

 

4.2 บริการคัดกรองและประเมินทางสุขภาพจิต ดังนี้ 
       - ประเมินภาวะติดเกม (GAST) 
       - ประเมินภาวะซึมเศร้าส าหรับวัยรุ่น (PHQ-A) 
       - ประเมินภาวะเครียด (ST5) 
       - ประเมินความสุขคนไทย 
       - คัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q 9Q 8Q) 
       - ตรวจประเมินความเครียดด้วยเครื่อง Biofeedback 

●ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  

เด็กวัยเรียน วัยรุ่น และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าถึงสื่อความรู้การประชาสัมพันธ์ 
สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี 2562 เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้และเห็นความส าคัญ 
ของการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตและการเป็นผู้รับฟังที่ดี โดยมีการด าเนินการร่วมกันในการส่งเสริม 
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

●ปัจจัยควำมส ำเร็จ/สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทางด้านสาธารณสุข นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียง นักประชาสัมพันธ์
ประจ าจังหวัด ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจ าปี 
2562 เป็นอย่างดี  
 

●ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 

 1. ประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลานสัก ไม่สามารถเข้ารับบริการ
ประเมินทางสุขภาพจิตได้ทั้งหมด เนื่องจากต้องฟังการเรียกล าดับชื่อในการตรวจทางการแพทย์  
 2. ห้องส าหรับประเมินทางสุขภาพจิตและตรวจวัดระดับความเครียดด้วยเครื่อง Biofeedback  
อยู่ห่างจากจุดรับบริการผู้ป่วยนอกและเป็นห้องปิด อาจท าให้ประชาชนเข้าถึงการบริการค่อนข้างยาก  
แต่สามารถให้บริการกับประชาชนที่เป็นญาติผู้ป่วย และยังไม่ถึงล าดับคิวได้  
 3. ในการให้บริการประเมินสุขภาพจิตแก่ประชาชนเป็นรายบุคคล มีเสียงรบกวนแทรกค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นสถานที่เปิด จึงต้องมีการซักถามหลายครั้งในแบบประเมินข้อเดียวกัน 
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●ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมสัปดำห์สุขภำพจิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2562  
วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงเรียนลำนสักวิทยำ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
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เลขที่ 2 ม.4 ต.ท่าน้ าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130      
โทรศัพท ์: 0 5626 7289 
โทรสาร : 0 56267 7405 
E-mail : mhc03.dmh@hotmail.com 
Website : http://www.mhc03.go.th 
Facebook Fan Page : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

mailto:mhc03.dmh@hotmail.com
http://www.mhc03.go.th/

