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 ค าน า 

 
 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือ
เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 
กิจกรรมการดำเนินงานเพื ่อให้เครือข่ายทั ้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข สามารถดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในความ
รับผิดชอบไม่ให้เจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตหรือมีอาการที่รุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริม 
ป้องกัน และดูแลด้านสุขภาพจิตของประชาชนที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ป ัญหาในพื ้นท ี ่  นโยบายส ุขภาพจ ิตของกระทรว ง
สาธารณสุขและนโยบายของประเทศ 

 ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมป้องกัน สนับสนุน 
ถ่ายทอด ร่วมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหา
สุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รวมทั้งนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี พ.ศ. 2565 เล่มนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษา และนำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

สุดท้ายนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเครือข่ายสาธารณสุขและนอก
เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ในการร่วมกัน
ทำงานอย่างหนักมาตลอดท้ังปี ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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สารบญั 
       

หน้า 

ค าน า 
สารบญั          
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

- วิสัยทัศน์  2 
- พันธกิจ  2 
- ค่านิยม  2 
- เป้าประสงค ์ 2 
- ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)  3 
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- แผนที่ยุทธศาสตร์  5 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  12 

2.1  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ      
 กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 

2.2  สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       17 

2.2.1  โครงการชี้แจงการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 18 
2.2.2  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  19 
2.2.3  กลุ่มเด็กปฐมวัย  20 
2.2.4  กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่น 25 
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2.2.10  การพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต 43 
2.2.11  โครงการลดช่องว่างเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ  

แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal 45 
2.2.12  การสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงาน  
          ตามหลักธรรมาภิบาล 46   
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลภาพรวมของศูนยสุ์ขภาพจติที ่5 

- วิสัยทัศน ์
- พันธกิจ 

- ค่านิยม  

- เป้าประสงค ์
- แผนที่ยุทธศาสตร ์

- การก าหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT  
ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 

- ข้อมลูทั่วไปเขตสขุภาพที่ 5 

- ข้อมลูพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

- อัตราก าลังและจ านวนบุคลากร 

- โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

วสัิยทศัน ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นองค์การหลักด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขต

สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

พันธกิจ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้าน

สุขภาพจิต 
3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย

ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

คา่นยิม 
MHC 5: 

M: Moral มีคุณธรรม, Mastery เชี่ยวชาญ  
H: Happiness ความสุข  
C: Creative ความคิดสร้างสรรค์ 
5: 5ดี  คิดดี ทำดี พูดดี บริการดี ผลลัพธ์ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

จากการทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินงานสุขภาพจิตประกอบกับผลที่ได้จากการ
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น SWOT ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตและทิศทางการ
ดำเนินงานสุขภาพจิตในอนาคตของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สามารถสรุปเป็น
ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ของงานด้านสุขภาพจิต ดังนี้ 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริม 
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัต ิงานมีความหลากหลาย
ครอบคลุม 
3. ผู้บริหารเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. มีส่ือเทคโนโลยีสุขภาพจิตท่ีหลากหลาย และท่ีผลิตพัฒนาขึ้นเอง 
5. มีการสื ่อสารความรู ้ด้านสุขภาพจิตในหลายช่องทาง โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. มีการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ระดับ รพ.สต.,รพช. 
7. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต 
8. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PMQA) 
9. มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
10. มีโปรแกรมด้านการบริหารที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. บุคลากรมีวัยวุฒิ คุณวุฒิน้อย ประสบการณ์น้อย กระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ของเครือข่ายต่อบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต 
2. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือ 
แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และขยายผลการดำเนินงานส่งเสร ิมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตร่วมกับประเทศอื่นๆ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการจัดทำเอกสารอิเล็กโทรนิกส์เพื่อ
นำเสนอด้านวิชาการในรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
4. บุคลากรมีการโยกย้าย ลาออก เปลี่ยนงาน ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงาน ต้องพัฒนาบุคลากรใหม่ และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
5. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ยังไม่ได้เข้าระบบหรือผ่าน วช. การนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
6. ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของศูนย์
สุขภาพจิต  
ไม่ครอบคลุม ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ และไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์
ปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของผู้บริหารได้ 
7. งบประมาณดำเนินการปกติได้รับจัดสรรน้อย กระทบต่อการพัฒนาองค์กรในทุก
ด้าน 
8. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานที ่ซ ับซ ้อนและทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1. กระทรวงสาธารณสุขมียุทธศาสตร์สนับสนุนงานสุขภาพจิต 
2. กรมสุขภาพจิตมียุทธศาสตร์และงบประมาณสนับสนุน 
3. วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิตเน้นพัฒนาระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้
ประชาชนสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
และเจ้าหน้าท่ีมีความสุข  
4. นโยบายกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตมีเกณฑ์
มาตรฐานในงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการพัฒนา
ศูนย์สุขภาพจิตสู่มาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
5. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจ ุบัน  และสื่อ
เทคโนโลยีที ่ได้ร ับการสนับสนุน เอื ้อต่อการส่งผ่านองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิตสู่ เครือข่ายและ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  
6. มี พชอ. เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

1. บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข มีการเปลี่ยนงานบ่อย 
โดยเฉพาะบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มักไม่
ก้าวหน้าในสายงานของตน ทำให้มีบุคลากรใหม่ท่ียังไม่ชำนาญผลัดเปลี่ยนเข้า
มาทำงานตลอด การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีความรอบรู้ความตระหนักและพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่เพียงพอ
ต่อการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนใกล้ชิด 
3. เทคโนโลยีสื่อสาร Facebook , Line , IG , Twitter ได้รับความนิยมมาก 
ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วยากแก่การควบคุม กระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา  ประกอบกับสื่อต่างๆ 
เผยแพร่สิ่งกระตุ้น/ยั่วยุในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาสังคม เกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข  มีข้อมูลด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์และเป็น
สารสนเทศเสนอผู้บริหารได้ 
5. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนมีความเครียดและ
เจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตมากขึ้น ส่งผลให้ศูนย์สุขภาพจิตต้องเร่งรัดขับเคลื่อน
งานเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพจิตด ี

 ตารางที่ 1 ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 

SO กลยุทธ์เชิงรุก ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้ร ับการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 
(S1S2S3S4O1O2O3O4O6) 
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจยัที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 
(S1S2S3S4,O1O2O3O4O5) 
3. ประชาชนมีความรอบรู ้ส ุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พ ึงประสงค ์ ในสถานการณ์ปกติและใน
สถานการณ์ COVID-19 (S1S2S3S4S5S6O1O2O3O4O6) 
4. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (S1S2S3S4S5S6O2O3O4O5) 

1. เครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น 
สถานศึกษา มีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตใน
ชุมชน (S4,T1T4) 
2. หน่วยงานมีการดำเน ินงานตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต (S1S2S3S5S6S7S8S9S10,T2T3T4T5) 
3. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมี
คุณภาพ ตรวจสอบได ้(S8T1T3T4T5) 
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข (S5S6S8T3T5) 
5. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ในงานที่รับผิดชอบ ด้าน
วิชาการสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัล (S3S5S8S10T2T3T4) 

WO กลยุทธ์พลิกฟื้น WT กลยุทธ์ตัดทอน 
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่(W1W2W3W4W5W6O3O4) 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 
(W1W4W6W7W8O2O3O6) 
 

1. หน่วยงานมีระบบบริหารงบประมาณและพัสดุ  
มีประสิทธิภาพ (W7W8T3T4T5) 

ตารางที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 
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ขอ้มลูทัว่ไปเขตสุขภาพที ่5 

 
เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางทางทิศตะวันตกของประเทศไทยประกอบด้วย 8 

จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, 
จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพท่ี 5 
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ลกัษณะภมูปิระเทศ เขตสุขภาพที ่5 

 
ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 มีความหลากหลายของพ้ืนที่

ตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย 
- พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ (จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, 

จังหวัดสมุทรสงคราม) 
- พ้ืนที่ราบสูง (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี) 
- พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัด

สมุทรสงคราม) และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา เช่น เทือกเขาตะนาวศรี 
 เขตสุขภาพท่ี 5  มีพื้นที่รวม 46,088.059 ตารางกิโลเมตร 
 เขตสุขภาพที่ 5 มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 62 อำเภอ 635 ตำบล 590 ชุมชน 5,581 
หมู่บ้าน  202 เทศบาล 487 อบต. 
 

จังหวัด 
เขตการปกครอง หน่วยบริการสาธารณสุข 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. อบจ. รพศ. รพท. รพช. รพ.
สต. 

กาญจนบุร ี 13 98 959 0 2 47 72 1 0 2 14 141 
สุพรรณบุร ี 10 108 1008 0 2 43 81 1 1 1 8 172 
นครปฐม 7 106 930 1 4 18 93 1 1 0 8 134 
ราชบุร ี 11 104 97 0 4 31 84 1 1 3 7 156 
สมุทรสาคร 3 35 290 2 1 9 25 1 1 0 1 54 
สมุทรสงคราม 3 36 399 0 1 8 26 1 0 1 2 49 
เพชรบุร ี 8 93 698 0 2 13 69 1 0 1 7 117 
ประจวบครีีขันธ ์ 8 48 806 0 2 14 44 1 0 2 6 81 

รวม 62 628 5187 3 18 183 494 8 4 11 53 904 
ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

ตารางที่ 3 เขตการปกครองในเขตสุขภาพที่ 5 
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ขอ้มลูพ้ืนฐานของหนว่ยงาน 
 

 

 
ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 เดิมคือ ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 4 เป็นหน่วยงานระดับกอง ที ่ข ึ ้นตรงต่อ  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่ามีพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่เกินกว่า
กำลังของบุคลากรประจำศูนย์สุขภาพจิตจะดูแลรับผิดชอบได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งที่ 
039/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2542 จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 1-13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน 
และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยให้แต่ละศูนย์สุขภาพจิตรับผิดชอบพ้ืนที่เช่นเดียวกับ
พื ้นที ่ เขตตรวจราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนศูนย์ส ุขภาพจิตที ่ 13 ร ับผิดชอบพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและให้ทุกส่วนราชการปรับบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ กรม
สุขภาพจิตจึงได้ดำเนินการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการกรม
สุขภาพจิตใหม่ ดังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนที่ 109ก วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หน้า 73 -78 ให้มีศูนย์
สุขภาพจิตที่ 1-13 โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มงานวิชการสุขภาพจิต 
 

อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 



 9 
 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4” เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542 ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 5 
กรมสุขภาพจิต พื้นที่รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ 4 คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ
เขตตรวจราชการที่ 5 คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 8 จังหวัด  

โดยมี พญ.ศุภรัตน์ เอกอัศวิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ท่านแรก ต่อมานางธนภรณ์ 
ธนจินดา และนายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  4 ตามลำดับ ใน
ปีพ.ศ. 2556 กรมสุขภาพจิต มีคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 1075/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง
เปลี่ยนแปลงการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตตามเครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายและ  
1 ส่วนกลาง ได้แก่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์สุขภาพจิต 
ที่ 4 เป็น “ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 2 ” โดยยังคงสำนักงานที่กรมสุขภาพจิต พื ้นที ่รับผิดชอบเขตบริการ
สุขภาพจิตที่ 5 คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 8 จังหวัด 

คำสั ่งกรมสุขภาพจิตที ่  526/2557 เร ื ่องย ้ายสำนักงานศูนย ์ส ุขภาพจิตที ่  2 ลงว ันที่   
16 กรกฎาคม 2557 โดยมีนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ดำรงตำแหน่ง ผู ้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต  
ที่ 2 ได้ดำเนินการย้ายสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตั้งอยู่ที ่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
อำเภอเม ือง จ ังหว ัดนนทบ ุร ี  11000 ไปต ั ้ งสำน ักงานใหม ่  ณ เลขท ี ่  206/5 -6 ถนนรถไฟ  
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และในวันที่ 8 กันยายน 2557 จัดพิธีเปิดอาคาร 
สำนักงานงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
โดยใช้อาคารเช่า 4 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอย 555 ตารางเมตร จำนวน 9 ห้อง ตั้งอยู่ที่ 206/5-6 
ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 3220 6524 โทรสาร 0 3220 
6525 หรือ E-mail : mhc5.dmh@gmail.com 

ตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 388/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เปลี่ยนเลขที่ศูนย์สุขภาพจิต
ให้ตรงกับพื้นที่เขตสุขภาพที่รับผิดชอบและรองรับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 
จังหวัดราชบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5” พื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 5 คือ นครปฐม 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 8 
จังหวัด 

รายนามผู้อำนวยการตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน) 
 1. แพทย์หญิงศุภรัตน์ เอกอัศวิน 
 2. นางธนภรณ์ ธนจินดา 
 3. นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม 
 4. นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 
อตัราก าลงัและจ านวนบคุลากร ศูนยสุ์ขภาพจติที ่5 

 
จำนวนบุคลากรหน่วยงานจำแนกตามประเภท และเพศ 

ประเภท 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท และเพศ 

ชาย หญิง รวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1 25.0 10 75.0 11 65.0 
พนักงานราชการ 3 75.0 4 25.0 7 35.0 

รวม 4 100.0 13 100.0 18 100.0 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 
จำนวนและร้อยละของบุคลากรหน่วยงาน จำแนกตามประเภทสายงาน และวิชาชีพ 

ประเภท 

จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท และสายงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ภารกิจหลัก 
ผู้อำนวยการต้น 1 5.0 - - - - - - 1 5.0 

นักจิตวิทยาคลินิก 2 10.0 - - - - - - 2 10.0 

นักวิชาการสาธารณสุข 5 35.0 - - - - - - 5 35.0 

นักสังคมสงเคราะห ์ 1 5.0 - - - - - - 1 5.0 

ภารกิจสนับสนุน (งานประจำพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการของหน่วยงาน) 
นักจัดการงานท่ัวไป 1 5.0   2 10.0 - - 3 15.0 

นักวิชาการพัสด ุ - - - - 1 5.0 - - 1 5.0 

นักวิชาการเงินและบญัชี - - - - 1 5.0 - - 1 5.0 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 5.0 - - - - - - 1 5.0 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- - - - 1 5.0 - - 1 5.0 

นักวิชาการเผยแพร ่ - - - - 1 5.0 - - 1 5.0 

พนักงานบริการ - - - - 1 5.0 - - 1 5.0 

รวม 11 65.0 - - 7 35.0 - - 18 100.0 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 
ตารางที่ 4 อัตรากำลังและจำนวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 
 
โครงสรา้งการบรหิารภายในหนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 

รูปภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 

ส่วนที ่2 

ผลการปฏบิตัิราชการของศูนยสุ์ขภาพจติที ่5 

2.1  ผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ  
กรมสุขภาพจติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2  สรุปผลการด าเนนิงานตามประเด็นยทุธศาสตร ์
ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2.1  โครงการชี้แจงการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
2.2.2  พระราชบัญญัตสิุขภาพจิต 
2.2.3  กลุ่มเด็กปฐมวัย 
2.2.4  กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุน่  
2.2.5  กลุ่มวัยท างาน 
2.2.6  กลุ่มวยัสูงอาย ุ
2.2.7  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2.2.8  งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 
2.2.9  งานสื่อสารสุขภาพจิต 
2.2.10 โครงการสร้างเสริมจติส านึกและค่านยิมในการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2.11  โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
2.2.12  โครงการสรุปผลการด าเนินงานปี 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 

 
 

KPI: Key Perform
ance Indicator 

ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 

 
 

 

KPI: Key Perform
ance Indicator 

ตารางที่ 8 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

2.2 สรปุผลการด าเนนิงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์ ศูนยสุ์ขภาพจติที ่5 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพจิต 
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ

ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 
3. หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ในสถานการณ์ปกติ 
และในสถานการณ์ COVID-19 

2. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและ
ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ในงานที่รับผิดชอบด้านวิชาการสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ด้านการใช้ข้อมูล
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต 
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการ

และเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
2. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ3 
เป้าประสงค์ 

1. หน่วยงานมีระบบบริหารงบประมาณและพัสดุมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีระบบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสมีคุณภาพ ตรวจสอบได้ 
3. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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11 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพจิต 
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ

ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 
3. หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน 

 
2.2.1  โครงการชีแ้จงเพ่ือขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

 

  

  
 
วัตถุประสงค์:  
 1. เพ่ือชี้แจงและทราบถึงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2565 
 2. เพ่ือร่วมวางแผนและบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกัน ในเขตสุขภาพท่ี 5 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 1 ส่งเสรมิสุขภาพจติป้องกนัและควบคุม
ปัจจยัท่ีกอ่ใหเ้กดิปัญหาสุขภาพจติของประชาชนตลอดชว่งชวีติ
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ผลการดำเนินงาน:  
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้: 
 ได้แผนการดำเนินงานและแนวทางดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ 2565 และ
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 
 

2.2.2  พระราชบญัญตัสุิขภาพจติ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนิน
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตในพื้นที่วัคซีนใจในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจและร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนและการใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตคุ้มครอง
สิทธิผู้ป่วยในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน อสม. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย    

2. แบบประเมิน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 87.20 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 5  
ผลลัพธ์ที่ได้: 

1. เครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการสื่อสารแนวทางพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

2. เครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบ
การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 

3. เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยทางจิตเวชหรือผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาจะได้รับจาก
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 นี้ ได้รับการบำบัดรักษา
โดยเร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทามิให้ความผิดปกติทางจิตมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อป้องกันการ
กระทำที่เกิดจากอาการทางจิตที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเอง เช่นการทำร้ายตนเอง หรือการฆ่า
ตัวตาย 
 

2.2.3 กลุม่เดก็ปฐมวยั 

โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที ่5 ปีงบประมาณ 2565 
 พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จำนวน 10 ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จำนวน 10 ครอบครัว และโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอ  
บางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี จำนวน 10 ครอบครัว 
 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ข้อมูลจากโครงการพัฒนา
เด็กไทยฯ ปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จำนวนเด็กที่มี
ระดับ EQ เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 10 จากจำนวนเด็กทั้งหมด 11 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนเด็กที่มีระดับ EQ 
เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 9 จากจำนวนเด็กทั้งหมด 10 คน โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม จำนวนเด็กที่มีระดับ EQ เพ่ิมขึน้ อยู่ที่ร้อยละ 9 จากจำนวนเด็กทั้งหมด 10 คน 
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 ผลการประเมินคุณลักษณะเด็ก (คิดเป็น คิดดี คิดให้) CPR ข้อมูลจากโครงการพัฒนาเด็กไทยฯ ปี 
2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จำนวนเด็กที่มีระดับ CPR 
เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 8 จากจำนวนเด็กทั้งหมด 11 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนเด็กที่มีระดับ CPR เพิ่มขึ้น อยู่ที่
ร้อยละ 10 จากจำนวนเด็กทั ้งหมด 10 คน โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จำนวนเด็กที่มีระดับ CPR เพ่ิมขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 10 จากจำนวนเด็กทั้งหมด 10 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัต ิการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรผู้นำกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิด
ให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 
2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex 
Meeting เป้าหมายประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองชุมแสง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 12 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม จำนวน 13 คน และโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
จำนวน 10 คน ทีมงานประกอบด้วยครูประจำโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพด. รพ. รพ.สต. สสอ. สสจ. 
รวมทั้งสิ้น 35 คน 
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วัตถุประสงค:์  
 1. พัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะ เรื่องการจัดกิจกรรมตามคู่มือฯและ
สามารถนำไปถ่ายทอดในพ้ืนที่ได้ 
 2. เพื่อให้พัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดี ในการเลี้ยงดูบุตร
หลานให้พัฒนาตามวัย เป็นเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ 
 3. เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความผูกพันทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเด็กมีทักษะคิดเป็น คิดดี คิดให้ 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 2 และ 3 
ผลลัพธ์ที่ได้: 

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามีความผูกพันทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเด็กมีทักษะคิดเป็น คิดดี คิดให้ 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื ้นที่
โครงการผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มี
ทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม 
 2. เพื ่อพัฒนาทีมระดับเขต อำเภอ 
เป็นพี่เลี้ยงกระบวนการ และระดับตำบลเป็น
ผู้นำกลุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่
ผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
กลุ่มเป้าหมาย: พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี จำนวน 30 ครอบครัว 
ผลการดำเนินงาน: กิจกรรมมีประเมินพัฒนาการเด็ก ทักษะการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ผลจากทำกลุ่มกิจกรรมพบว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจและร่วมมือทำ
กิจกรรมผ่านกระบวนการเป็นอย่างดี 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2565 

รูปภาพที่ 6 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร แยกรายเขตสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช (รพร.) 
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
สุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพ้ืนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
(Triple P) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย พัฒนาทีม
ระดับอำเขต อำเภอ เป็นพี่เลี้ยงกระบวนการและทีมตำบลเป็นผู้นำกลุ่ม 

 
ประเด็นสุขภาพจิตการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตรวจราชการและนิเทศงานประเด็น

สุขภาพกลุ่มวัยสุขภาพจิต ประเด็นการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน
อื่น รับฟังข้อมูลและผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน 
หัวหน้างานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ ่น เป็นผู ้แทนกรมสุขภาพจิตในการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2565 และเข้าร่วมฟังสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านโปรแกรม Zoom 
Meeting ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
สุขภาพจิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 รายงานการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพท่ี 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

วัตถุประสงค์:  
1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลในเรื่องสุขภาพจิตที่จะต้องประสานร่วมมือกันในการเยียวยา

ฟ้ืนฟูจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2. เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ 

จากการระบาดของโรคโควิด-19 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ เด็กได้รับผลกระทบ

ทางด้านจิตใจ จากการระบาดของโรคโควิด-19 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 1. สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัด รพศ/รพท. ในเขตสุขภาพท่ี 5 
 2. บ้านพักเด็กและเยาวชน 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นจากแบบประเมิน Pre-test และ Post-
test 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทำ
แบบประเมิน Post-test มีค่าคะแนน เพ่ิมข้ึนจาก 
Pre-test 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.42 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

 

ผลลัพธ์ที่ได้: 
1. มีภาคีเครือข่ายการดูแลในเรื่องสุขภาพจิตที่จะต้องประสานร่วมมือกันในการเยียวยาฟื้นฟู

จิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
2. ภาคีเครือข่ายการดูแลในเรื่องสุขภาพจิตมีแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก

ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ จากการระบาดของโรคโควิด-19 
3. ภาคีเครือข่ายการดูแลในเรื่องสุขภาพจิตมีศักยภาพเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ เด็กได้รับ

ผลกระทบทางด้านจิตใจ จากการระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมมากข้ึน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

โครงการโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการให้คำปรึกษา 
วัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวัยเรียน
วัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบ
สุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) ในแต่ละจังหวัด 
 2. เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และเชื่อมโยง
ทิศทาง/บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
เครือข่ายสถานศึกษาและท่ีปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับ
คุณครู (HERO consultant) ในปีการศึกษา 2565 

กลุ่มเป้าหมาย: 
 1. นักจิตวิทยาประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาและครู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนนำร่องในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5  
  2. นักจิตวิทยาประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาและครู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนนำร่องในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5  
  3. ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับคุณครู (HERO 
Consultant) รวมทั้งหมด 15 คน 

ผลการดำเนินงาน:  
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 63 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 96.83 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 61 คน ตอบแบบสอบถาม              
58 คน คิดเป็นร้อยละ 95.08 

ร้อยละ 92.73 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ผลการดำเนินงานการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ
เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์                             
ด้วยแอพพลิเคชั่น School Health HERO  
ปีการศึกษา 2564 เขตสุขภาพท่ี 5 

มีสรุปผลการดำเนินงานการดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์ด้วยแอพพลิเคชั่น School Health HERO     
ปีการศึกษา 2564 ของแต่ละจังหวัด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

วางแผนดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ปีการศึกษา 2565  
เขตสุขภาพที่ 5 

มีแผนดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ ปีการศึกษา 2565 ของแต่ละ
จังหวัด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้: 

มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และเชื่อมโยง
ทิศทาง/บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเ รียนวัยรุ่น ระหว่างศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 เครือข่ายสถานศึกษาและที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับคุณครู (HERO consultant)  
ในปีการศึกษา 2565 
 

2.2.5 กลุม่วยัท างาน 

โครงการเสริมสร้างพลังใจวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือเสริมสร้างพลังใจประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพท่ี 5 
2. เพื ่อให้เข้าถึงความรู ้เรื ่องการเสริมสร้างพลังใจในสถานประกอบการ และมีแนวทางใน                

การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 
3. เพ่ือให้สถานประกอบมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจแก่พนักงานในสถาน

ประกอบการ 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 1. พนักงานสถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด โดยผ่านเครือข่ายศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 2. แกนนำพนักงานวัยทำงาน บริษัท ตะวันบอตต์ แอนด์ แคน จำกัด อำเภอเดิมบางนางบวช                  
จังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

 
ร้อยละ 96.80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

2. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้น
หลังการอบรม  

 
ร้อยละ 93.48 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 4.26 คะแนน               
และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 7.04 คะแนน               
หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการ                          
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test = 
10.78, p=.000) 

3. พลังใจ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพลังใจเพิ่มขึ้น 
 

 
ร้อยละ 89.13 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพลังใจ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 



 30 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ผลลัพธ์ที่ได้: 
1. ประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 เข้าถึงความรู้เรื่องการเสริมสร้าง

พลังใจในสถานประกอบการ 
2. ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมมีความรู้เรื่องการเสริมสร้างพลังใจในสถานประกอบการ และมีแนวทาง

ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 
3. สถานประกอบมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจแก่พนักงานในสถานประกอบการ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค์: 
 เพื่อเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย: 
 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) อายุ 15-59 ปี ในเขตสุขภาพที่  5 ทั ้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี 
สมุทรสาคร นครปฐม 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

 
ร้อยละ 94.74 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

2. ความรู้ก่อนและหลังอบรม 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้น
หลังการอบรม 

 
ร้อยละ 82.57 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 4.68 คะแนน  
และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 7.39 คะแนน               
หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการ                          
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test = 
12.34 , p=.000 ) 

3.พลังใจ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพลังใจเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 83.86 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพลังใจ
เพ่ิมข้ึน 
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ผลลัพธ์ที่ได้: 
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) มีพลังใจเพิ่มขึ้น และมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 
 

  

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

  

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเพชรบุรี 

 

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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กิจกรรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างสุขวัยทำงานใน
สถานประกอบการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท อินโดรามา โพลิเฮสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด 
(มหาชน) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างแกนนำในการส่งเสริมสุขภาพจิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจพนักงาน และให้สถานประกอบการมีแนวทางในการจัดกรกับปัญหาสุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
หัวหน้าแผนกและแกนนำพนักงานบริษัท อินโดรามา โพลิเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เข้าร่วม
ด้วย รวมจำนวน 30 คน 

 

ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
ในสถานประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP) 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำโดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม 
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
แนะนำหน่วยงานและให้ความรู ้การเสริมสร้าง
สุขภาพใจวัยทำงานในสถานประกอบการ จัดบูธ
กิจกรรมให้บริการตรวจวัดความเครียดด้วยเครื่อง
Biofeedback และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต  
ในงานประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่าย หน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs และพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและ สุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP) ครั ้งที ่ 1/2565 ณ 
ห้องประชุมประกายทอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี มี
สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ประเมินความเครียด
จำนวน 35 คน ทั ้งนี ้  มีสถานประกอบการให้ความสนใจเรื ่องการเสริมสร้างสุขภาพใ จในสถาน
ประกอบการ และได้วางแผนการดูแลสุขภาพจิตพนักงานต่อไป 

 

2.2.6 กลุม่วยัสูงอาย ุ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
ใจและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง  
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค:์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีทักษะการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลสูงอายุ กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับ
ผู้สูงอายุ ติดสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย: 

เครือข่ายสาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 120 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 147 คน คิดเป็นร้อยละ 122.5 

2. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู ้เข้าร่วมโครงการ 147 คน ตอบแบบสอบถาม 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
 

ร้อยละ 93.97 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

3. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
 

- จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.36 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 9.58 คะแนน หลังเข้ารว่ม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ที่ ระดับ .05 
- จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมประชุม 47 คน 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.36 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 9.77 คะแนน หลังเข้ารว่ม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ที่ ระดับ .05  
- จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.09 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 9.55 คะแนน หลังเข้ารว่ม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ที่ ระดับ .05 
- จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 34 คน 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.88 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 9.59 คะแนน หลังเข้ารว่ม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ที่ ระดับ .05 
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ผลลัพธ์ที่ได้ 
บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ และทักษะดูแลสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน  

ติดเตียง การเสริมสร้างพลังใจญาติผู ้ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม 
สามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้ 
 

2.2.7 งานพัฒนาคณุภาพชวีติระดับอ าเภอ (พชอ.) 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพ 
ที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค:์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ส่งผลให้ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 2. เพ่ือให้ชุมชน องค์กรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ 
 3. เพื่อให้ครู นักเรียน พนักงานในสถานประกอบการ บุคลากรใน/นอกระบบบริการสาธารณสุข
และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในและนอกสาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
 
 

ร้อยละ 94.29 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

2. ร้อยละ 50 ของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม มีการ
ประเม ินส ุขภาพใจผ ่านโปรแกรม Mental 
Health Check In 

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ชุมชน) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. แกนนำชุมชน ตัวแทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการ (โรงเรียน) 
คร ู  น ักเร ียน ได้ มีการประเม ินส ุขภาพจ ิตผ ่าน
โปรแกรม Mental Health Check-in ร้อยละ 100 
และมีการดำเนินการขยายผลต่อในพื้นที่ชุมชนและ
โรงเรียน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน นักเรียนใน
โรงเรียนได้รับการประเมินสุขภาพใจผ่าน  Mental 
Health Check In เมื่อพบเคสที่มีความเสี่ยงหรือเคส
ที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการติดตามดูแล 
และส่งต่อเข้าระบบการรักษา 
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ผลลัพธ์ที่ได้: 
 1. ประชาชน ครู นักเรียน มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำให้ชุมชนองค์กรเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันทางใจ 
 2. ชุมชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน และโรงเรียนของตนเอง และร่วมกัน
สร้างวัคซีนใจเพื่อทำให้ามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)     

3. เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือสำหรับทุกคนในชุมชน และโรงเรียน ผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมในชุมชนและโรงเรียน มีระบบส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

4. ประชาชน นักเรียน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและบริการทางด้านสุขภาพจิต  
มีแกนนำชุมชน ครู รวมถึงนักเรียนที่สามาถใช้โปรแกรม Mental Health Check In ประเมินสุขภาพใจ
ให้กับตนเองและผู้อ่ืนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละ 100 ของพื้นที ่เข้าร่วมโครงการมี
แผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้
หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน อสม. ตลอดจนตัวแทน
จากประชาชน ในพ้ืนที่เป้าหมาย ร่วมกันจัดทำ
แผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้หลักการ 
4 สร้าง 2 ใช้ ร้อยละ 100 

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมมี
แผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ภายใต้
หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ตัวแทนนักเรียน ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน
วัคซีนใจในโรงเรียน ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ 
ร้อยละ 100 

5. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ดำเนิน
กิจกรรมมีแผนการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน 
ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ 

ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากมาตรการการป้องกันการ
ระบาดของโรค COVID-19 ของสถานประกอบการใน
เขตสุขภาพที่ 5 
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พ้ืนทีป่ระชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ
ที ่

จังหวัด อำเภอ ชุมชน วันที่จัด สถานทีจ่ัด 

1 กาญจนบุร ี ศรีสวสัดิ ์ บ้านโป่งหวาย 28 เม.ย. 65 รพ.ศุกร์ศริิศรสีวัสดิ ์

2 เมือง หมู่ที่ 4 บ้านยาง 28 เม.ย. 65 รพ.สต.บา้นยาง 

3 ด่านมะขามเตี้ย หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก 25 เม.ย. 65 รพ.สต.บา้นท่าโป่ง 

4 บ่อพลอย หมู่ที่ 13 บ้านงาม 18 เม.ย 65 รพ.สต.บา้นหลมุรัง 

5 ไทรโยค หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน ์ 29 เม.ย. 65 รพ.ไทรโยค 

6 พนมทวน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระจันทร ์ 25 เม.ย. 65 ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกระจันทร ์

7 เลาขวัญ หนองผือ 27 เม.ย. 65 สำนักสงฆ์หนองผือ ม.2 

8 ท่ามะกา บ้านท่ามะกา 28 เม.ย. 65 รพ.มะการักษ์ 

9 ทองผาภูม ิ หมู่ 1 บ้านฝั่งแควน้อย 29 เมย.65 รพ.ทองผาภูม ิ

10 หนองปรือ หมู่ 5 บ้านโป่งช้าง 26 เม.ย. 65 รพ.สต.โป่งช้าง 

11 สังขละบรุ ี หมู่ 2 บ้านวังกะ 22 เม.ย. 65 รพ.สังขละบรุ ี

12 สุพรรณบุร ี เมืองสุพรรณบรุ ี หมู่ 3 บ้านท่าเสด็จ 20 พ.ค.65 รพ.สต.สระแก้ว 

13 สองพี่น้อง หมู่ 10 บ้านหัววัง 20 พ.ค.65 รร.บ้านหัววัง  หมู่ 10 ต.บ่อสุพรรณ 

14 เดิมบางนางบวช หมู่ 1 บ้านเดิมบาง 30 พ.ค.65 รพ.สต.เดิมบาง 

15 อู่ทอง หมู่ 8 บ้านขามใต ้ 27 พ.ค.65 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านขามใต้ 

16 ศรีประจันต ์ หมู่ 5 บ้านวังน้ำซับ 20 พ.ค.65 รพ.ศรีประจันต ์

17 ดอนเจดีย ์ หมู่ 8 บ้านกรวด 26 พ.ค.65 รพ.สต.หนองสาหรา่ย 

18 สามชุก หมู่ 8 บ้านย่านยาว 26 พ.ค.65 รพ.สต.ย่านยาว 

19 หนองหญ้าไซ หมู่ 9 บ้านทุ่งแสม 20 พ.ค.65 รพ.สต.บา้นหนองเสือเต้น 

20 ด่านช้าง หมู่ 1 , หมู่ 2 บ้านป่าผาก 26 พ.ค.65 วัดบ้านกล้วย 
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21 บางปลาม้า หมู่ 9 บ้านไผ่เดี่ยว 25 พ.ค.65 ศาลาประชาคม ม.9 

22 นครปฐม บางเลน หมู่ 8 บ้านลาดสะแก 29 มี.ค. 65 ชุมชนบ้านลาดสะแก 

23 เมือง หมู่ที่ 9 ชุมชนดอนทราย 23 มี.ค. 65 รพ.สต.สระกระเทียม 

24 นครชัยศร ี บ่อตะกั่ว 22 มี.ค. 65 รพ.สต.บางระกำ 

25 กำแพงแสน หมู่ที่ 3 บ้านดอนชะเอม 22 มี.ค. 65 รพ.สต.วังน้ำเขยีว 

26 สามพราน หมู่ที่ 3 บ้านวัดปรีดาราม 25 มี.ค. 65 รพ.สต.บา้นคลองจินดา 

27 พุทธมณฑล หมู่ที่ 5 บ้านสาลวัน 24 มี.ค. 65 สสอ.พุทธมณฑล 

28 ดอนตูม หมู่ที่ 5 หนองกระพี ้ 22 มี.ค. 65 รพ.สต.บา้นหลวง 

29 ราชบุร ี ดำเนินสะดวก หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านประสาทสิทธ์ิ 18 พ.ค.65 รพ.สต.ประสาทสิทธ์ิ 

30 บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง 27 พ.ค.65 ร.พ.สต.บ้านม่วง 

31 โพธาราม บ้านสวนขวัญ 19 พ.ค.65 พพ.สต.บ้านชำแระ 

32 บางแพ บ้านใน หมู่ที่ ๑ 18 พ.ค.65 รพ.สต.หัวโพ 

33 วัดเพลง บ้านท่าลาด 26 พ.ค.65 รพ.สต.เกาะศาลพระ 

34 ปากท่อ บ้านหนองวัวดำ 19 พ.ค.65 รพ.สต.หนองวัวดำ 

35 จอมบึง บ้านเบิกไพร 20 พ.ค.65 รพ.สต.บา้นเบิกไพร 

36 บ้านคา หมู่ 3 บ้านช่องลาภ 25 พ.ค.65 รพ.สต.หนองพันจันทร์ 

37 เมือง หมู่ที่ 3 พงสวาย 24 พ.ค.65 รพ.สต.พงสวาย หมู่ 3 

38 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หมู่ 5 บ้านหัวโพง 15 มี.ค. 65 รพ.สต.บา้นบางหญ้าแพรก 

39 กระทุ่มแบน หมู่ 5 บ้านท่ากระบือ 15 มี.ค. 65  รพ.สต.บางยาง 

40 บ้านแพ้ว หมู่ที่ 2 บ้านท้ายบ้านปากคลอง 15 มี.ค. 65 รพ.สต.บา้นช่องสาร 

41 สมุทรสงคราม เมือง หมู่ที่ 11 เอกชัย 9 พ.ค. 65 รพ.สต.บา้นตะวันจาก 

42 อัมพวา หมู่ที่ 1 บ้านคลองเหมืองใหม ่ 12 พ.ค. 65 รพ.สต.บา้นคลองเหมืองใหม่ 

43 บางคนที หมู่ที่ 7 คลองหนองอ้อ 10 พ.ค. 65 รพสต.บางพรม 
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44 เพชรบุร ี เขาย้อย หมู่ที่ 4 บ้านคีรีวงศ์ 25 ก.พ. 65 รพ.สต.บา้นคีรีวงศ ์

45 ท่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสือ 21 ก.พ. 65 รพ.สต.วังไคร ้

46 ชะอำ บ้านท่า 22 ก.พ. 65 รพ.สต.บา้นท่า 

47 เมืองเพชรบุร ี โพไร่หวาน 28 ก.พ. 65 รพ.สต.โพไร่หวาน 

48 บ้านแหลม ท่าแร้ง 24 ก.พ. 65 รพ.สต.ท่าแร้ง 

49 บ้านลาด บ้านไร่มะขาม 18 ก.พ. 65 รพ.สต.ไรม่ะขาม 

50 แก่งกระจาน บ้านแม่คะเมย 17 ก.พ. 65 รพ.สต.แม่คะเมย 

51 หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ 23 ก.พ. 65 รพ.สต.ท่าตะคร้อ 

52 ประจวบครีีขันธ ์ หัวหิน ชุมชนแนบเคหาสน ์ 18 ก.พ. 65 รพ.หัวหิน 

53 ปราณบรุ ี หมู่ 6 ห้วยแสลงพันธ ์ 24 ก.พ. 65 รพ.สต.บา้นห้วยแสลงพันธ ์

54 สามร้อยยอด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขวาง 25 ก.พ. 65 รพ.สามร้อยยอด 

55 กุยบุร ี หมู่ 6 บ้านป่าถล่ม 25 ก.พ. 65 รพ.สต.บา้นป่าถลม่ 

56 เมือง 15 ชุมชน 15  ก.พ. 65 ทบ.เมืองประจวบครีีขันธ ์

57 ทับสะแก หมู่ที่ 4 บ้านวังยาง 15 ก.พ. 65 รพ.สต.บา้นอ่างทอง 

58 บางสะพาน หมู่ 4 บ้านระหาร 25 ก.พ. 65 รพ.บางสะพาน 

59 บางสะพานน้อย บ้านไชยราช 25 ก.พ. 65 รพ.บางสะพานน้อย 

 
 
 

 

รวมรูปกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ
ในชุมชน 
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2.2.8 งานวกิฤตสุขภาพจติ (MCATT) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู ้ประสบ  
ภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านวิกฤตสุขภาพจิตให้กับทีมช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพท่ี 5 
 2. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้
ประสบภาวะวิกฤต มีความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ
วิกฤตได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ์ที่ได้: 
 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 5 มีความรู้และทักษะด้านวิกฤต
สุขภาพจิต และมีความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 75 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 99.74 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

2.2.9 งานส่ือสารสุขภาพจติ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์  
แก่ประชาชนสำหรับเครือข่ายส่ือมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์: 

1. เพ่ือประชุมคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2565 
2. เพื่อวางแผนการดำเนินงานเผยแพร่สร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ ง

ประสงค์แก่ประชาชนสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2565 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง

ประสงค์แก่ประชาชนสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน  
4. เพ่ือใช้ติดตั้งวัคซีนใจแก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถึใหม่ (New Normal) 
5. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปี 2565 ของแต่ละพ้ืนที่ในเขตสุขภาพท่ี 5 

กลุ่มเป้าหมาย: 
1. เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ได้แก่ เครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพ้ืนที่เขต

สุขภาพที่ 5 
2. ประชาชนเขตสุขภาพที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  94.71 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ผลลัพธ์ที่ได้: 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และสามารถสื่อสารความรู้ 
ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ปกติ และภาวะวิกฤต 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ต้องการสื่อสารในพ้ืนที่ได้ 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแผนการดำเนินงานตามปฏิทินการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตปี 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

2.2.10 การพัฒนาระบบดจิทิลัดา้นสุขภาพจติ 

โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ให้กระบวนการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ   

ประมวลผลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์กร สู่การเป็น Smart Mental Health Center 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 92.46 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สามารถจัดทำข้อมูล
และนำเสนอผ่านรูปแบบ Business Intelligence 
ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 

1.คุณปยิะนุช เรื่องเปรียบเทียบการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

2.คุณวันทนา เรื่องสรุปผลวันลา 
3.คุณสมโชค เรื่องสถิติการรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการ 

4.คุณรุ่งอรุณ เรื่องผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
5.คุณทัศนีย์ เรื่องรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ
จัดสรร 
6.คุณรัตนชัย เรื่องผลสรุปสถิติการขอใช้
รถยนต์ราชการ 
กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต 
1.คุณจันทนา เรื่องผลการให้บริการจากเครื่อง 
Biofeedback 
2.คุณเบญญภาเรื่อง EQ เด็ก 
3.คุณไอลดา เรื่องพ้ืนที่เป้าหมายวัคซีนใจใน
ชุมชน 
4.คุณรุจิรา เรื่องผลการประเมินความสุขใน
เขตสุขภาพที่ 5 

5.คุณอัญมณี เรื่องผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 
ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ 
งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต 

1.คุณลำไพร เรื่องผลการสำรวจIQ ปี 2554 
2559 2564 

2.คุณปรินทร์ เรื่องแผนและผลปฏิบัติราชการ 

3.คุณทิพวรรณ(ศ) เรื่องเครือข่ายสื่อมวลชนเขต
สุขภาพที่ 5 

4.คุณทิพวรรณ(ส) เรื่องข้อมูลการฆ่าตัวตายใน
เขตสุขภาพที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

ผลลัพธ์ที่ได้: 
1. บุคลากรศ ูนย ์ส ุขภาพจิต สามารถจ ัดทำข ้อม ูลและนำเสนอผ ่านร ูปแบบ Business 

Intelligence 
2. ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 เริ ่มมีการแสดงข้อมูลผ่านรูปแบบ Business Intelligence ผ่านหน้า

เว็บไซต์ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น 
ปัญหา/อุปสรรค: 
 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ยังมีประสิทธิภาพน้อยหากเปรียบเทียบกับงาน
ประมวลผล 

2. ข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ด้วยกัน  
3. ยังขาดการบูรณาการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการวางแผนการทำงานอย่างจริงจัง 

 
2.2.11 โครงการลดชอ่งวา่งเพ่ือเพ่ิมการเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพแกไ้ขปัญหา

การฆ่าตวัตายในวถิ ีNew Normal 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกัน 

การฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

วัตถุประสงค์: 
 1. เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่ม
เปราะบางท่ีมีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในจังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายและการให้การช่วยเหลือดูแลผู้
พยายามฆ่าตัวตายให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน จ.กาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
โครงการฯ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย    

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 85.71 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้: 
 บุคลากรมีศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรม
การฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ และมีแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังดูแล ผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 

 
2.2.12 การสร้างเสรมิจติส านกึและคา่นยิมในการปฏบิตังิาน 

ตามหลกัธรรมาภบิาล 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
  
 
 

กิจกรรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคุณธรรมสู่ความสำเร็จ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพ่ือสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
 3. เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที ่ที่ สำคัญตามแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 18 คน 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 100 (18 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

 
 
 



 48 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ผลลัพธ์ที่ได้: 
1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับ 
3. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สำคัญตามแนวทางการปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 

2.2.13  โครงการสัปดาหสุ์ขภาพจติ 
โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตให้กับครู นักเรียน พนักงานในสถานประกอบการ บุคลากรใน/
นอกระบบบริการสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับ
เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 2. เพื่อให้ครู นักเรียน พนักงานในสถานประกอบการ บุคลากรใน/นอกระบบบริการสาธารณสุข
และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการและดูแลสุขภาพจิตตนเองได้ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

กลุ่มเป้าหมาย:  
1. ครู นักเรียน พนักงานในสถานประกอบการ บุคลากรใน/นอกระบบบริการสาธารณสุข 
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 

ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
มีการประเมินสุขภาพใจผ่านโปรแกรม Mental 
Health Check In 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินสุขภาพใจผ่านโปรแกรม 
Mental Health Check In ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

 
ผลลัพธ์ที่ได้: 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินสุขภาพจิตของตนเองและสามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตของ
ตนเองได ้

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพจิต 

 
2.2.14 การด าเนนิงานระบบการดแูลชว่ยเหลอืจติใจนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏั เขตสุขภาพที ่5 
 

สรุปการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือจิตใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 5 ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ร่วมกับ สถาบันกัลยาณ์ราช
นคร ินทร ์  ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบงานส ุขภาพจ ิตในสำน ักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรีและโรงพยาบาล
พระจอมเกล้า เพื ่อปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ กับ
อธิการบดีและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา กอง
พัฒนาศึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนดูแลจิตใจนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที ่ 9 สิงหาคม2565 ณ ห้อง
ประชุมกองพัฒนานักศึกษาชั้น ๑ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

จากข้อสรุปในการปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ และวางแผนดูแลจิตใจนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า มีจำนวนนักศึกษา 7,000 คน และบุคลากรทางการศึกษา 690 คน โดยบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาและ
บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแล
ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 

แผนกิจกรรมการดำเนินงานฯ/โครงการตรวจเช็คสุขภาพใจ ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการจัด
กิจกรรม 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

ลำดับ 

กิจกรรมการดำเนินงานฯ/โครงการตรวจเช็คสุขภาพใจ 

ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะเวลา 
นักศึกษา (จำนวน 7,000 คนขึ้นไป) บุคลากรทางการศึกษา  

(จำนวน 690 คน) 
1 

 

 

2 

 

 

3                 
4 

ประเมิน MENTAL HEALTH CHECK-
IN นักศึกษาทั้งหมด เพ่ือประเมิน
เบื้องต้นและแยกกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ปกต ิกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ วัคซีนใจใน
โรงเรียน และความรู้เรื่องโรคจิตเวช 
เช่น ความเครียด โรคซึมเศร้า สัญญาน
เตือนฆ่าตัวตาย 
กิจกรรมรู้เท่าทันอารมณ์                     
กิจกรรมอบรมหลักการและความรู้
เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา 
“จากพ่ีถึงน้อง” 

ตรวจว ัดความเคร ี ยดและความ 
สมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ  
สุขภาพหลอดเลือด โดยใช้เครื่องมือ 
Biofeedback 2 วัน 

 

 

พฤศจิกายน 
2565 

 

ธันวาคม 2565 

 

 

มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร ์ ผ ู ้ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , ผู ้ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี ,โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว พบรอง
อธิการบดีและคณะอาจารย์ที ่ร ับผิดชอบดูแลนักศึกษา กองพัฒนา
ศึกษาเพื ่อปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ และวางแผนดูแลจิตใจ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมโกเมน อาคาร 9 ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

จากข้อสรุปในการปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ และวางแผนดูแลจิตใจนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า มีจำนวนนักศึกษา 5,000 คน และบุคลากรทางการศึกษา 400 คน โดยบุรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาและ
บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแล
ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 

แผนในการดำเนินงานกิจกรรม จะนำประเด็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏจึง
กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับ สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี, ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจอมบึง และโรงพยาบาลจอมบึง พบรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ดูแลนักศึกษา เพ่ือปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ และวางแผนดูแล
จิตใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ 
ห้องประชุมเฮ้ีองผึ้ง ชั้น 1 อาคารพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

จากข้อสรุปในการปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ และวางแผนดูแลจิตใจนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า มีจำนวนนักศึกษา 5,000 คน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและนอกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการ
ติดตามต่อเนื่องเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 

แผนกิจกรรมการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 
2565 

ระยะเวลา 

1 
 
2 
 
 
3 

ประเมิน MENTAL HEALTH CHECK-IN นักศึกษาทั้งหมด เพ่ือประเมิน
เบื้องต้นและแยกกลุ่มนักศึกษา กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
ให้ความรู้สุขภาพจิตแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO 
BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)  เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาเบื้องต้น 
จัดทำห้องให้คำปรึกษา 

สิงหาคม 2565 
 
เปิดให้บริการ วันที่ 
24 สิงหาคม 2565 
 
ยังไม่ได้กำหนด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

2.2.15  โครงการสรปุผลการด าเนนิงานปี พ.ศ. 2565 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 

 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานสุขภาพจิต ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา 
และนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 
 2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 17 คน 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้: 
 1. ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ได้ผลสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2565 
 2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ตามเกณฑ์และร่วมกัน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 17 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 95.74 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

 
ส่วนที ่3 

  รายงานผลตามแผนปฏบิัตกิาร และรายงานการเงิน 
 

-  ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการศูนยส์ุขภาพจิตที่ 5  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-  รายงานการใชจ้่ายงบประมาณป ี2565 
-  เปรียบเทยีบการใช้จา่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2564 และ 
ปี พ.ศ. 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
รายงานการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเบิกจ่ายจริงตามยอดค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 4,221,650.00 30.06 
งบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

1,255,050.00 
845,750.00 
248,500.00 
160,800.00 

8.94 

งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน 1,934,875.00 13.78 
งบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 

- ครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
- ห้องน้ำสำเร็จรูป 
- ค่าถมดินพร้อมบดอัด 10,000 ลบ.ม. 
- ถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร 
- รั้ว ยาว 450 เมตร 

420,840.00 
72,400.00 
250,000.00 
98,440.00 

2,000,000.00 
1,520,000.00 
2,690,600.00 

47.22 

รวมทั้งสิ้น 12,108,140.00 100.00 
ตารางที่ 10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนภูมิแท่งแสดงยอดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4,221,650

1,255,050
1,934,875

6,631,440 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

งบบุคลากร งบด าเนินงาน โครงการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบด าเนินงาน แผนงานพื้นฐาน งบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

จ า
นว

น 
(บ

าท
)

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

แผนภูมวิงกลมแสดงสัดส่วนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนภูมทิี ่2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กบัปี พ.ศ. 2565 

 

 

30.06%

8.94%

13.78%

47.22% 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบบุคลากร งบด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย
งบด าเนินงาน แผนงานพ้ืนฐาน งบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบด าเนินงาน 
แผนงานพื้นฐาน

งบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

จ า
นว

น 
(บ

าท
)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565

ปี 2564 ปี 2565

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

จากการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กับปี พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่าศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 มีรายจ่ายงบบุคลากรปี 2564 อยู่ที่ 4,321,775 บาท ปี 2565 อยู่ที่ 4,221,650 บาท  
มียอดรายจ่ายลดลง 100,125 บาท เนื่องจากปี 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานและอาคารที่พักแล้วเสร็จ จึงมีที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร ทำให้งบบุคลากร รายการค่าเช่าบ้าน
ลดลง รายจ่ายงบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายปี 2564 อยู่ที่ 1 ,464,655 บาท ปี 2565  
อยู่ที ่ 1,255,050 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 209,605 บาท รายจ่ายงบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน 
ปี 2564 อยู่ที่ 2,139,500 บาท ปี 2565 อยู่ที่ 1,934,875 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 204,625 บาท และ
รายจ่ายงบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปี 2564 อยู่ที่ 897,370.64 บาท ปี 2565 อยู่ที่ 6,631,440 บาท  
มียอดรายจ่ายเพ่ิมข้ึน 5,734,069.36 บาท 

สรุป วิเคราะห์สถานะการเงินในภาพรวมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สรุปได้ว่า ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 มียอดการใช้จ่ายงบประมาณปีพ.ศ. 2564 รวมทั้งหมดอยู ่ที่ 
8,823,300.64 บาท ปีพ.ศ. 2565 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 14,043,015 บาท เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว 5,219,714.36 บาท โดยงบทีเ่พ่ิมขึ้นมาเป็นรายจ่ายงบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อย
ละ 47.22 เนื่องจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่จะมีในส่วนของสิ่งก่อสร้างที่มีความจำเป็นเพ่ิมเติมคือ รายการค่าถมดินพร้อม
บดอัด รายการถนนคอนกรีต และรายการรั้ว จึงทำให้งบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา ประกอบกับใน
ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้มีคำสั่งย้ายสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการปฏิบัติราชการ ในสถานทีต้ั่งใหมอ่าคารเลขที่ 230 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากขึ้น แต่การทำงานและ
เรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังคงมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งรายจ่ายที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามแผนปฏิบัติราชการและเบิกจ่ายจริงตามยอดค่าใช้จ่ายของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

ภาคผนวก 1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พัก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
 
อาคารสำนักงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 และ

อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
   

 
 

 

 

 

รูปภาพที่ 8 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

รูปภาพที่ 9 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ภาคผนวก 2 นำเสนอผลงาน 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้เรื่อง ปลุกความหวัง 
สร้างกำลังใจ คนอึด ใจฮึด ร่วมกันสู ้ เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที ่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอมารี  
ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 ผลงานที่ไดร้ับรางวัล 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 

 

 

 

ร่วมเป็นทีมงานในการพัฒนาโปรแกรม Mental Health Check-in 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

ภาคผนวก 4 

คณะผู้จัดทำ 

1.  นางสาวรัชวลัย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ที่ปรึกษา 

2.  นางสาวลำไพร เฮ้าไกร  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

3.  นางสาวเบญญภา สมลักษณ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ   คณะทำงาน 

4.  นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ   คณะทำงาน 

5.  นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

6.  นางลลิตา  บูรณะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

7.  นางสาวไอลดา จานแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

   8.  นางสาวรุจิรา    ต๊ะจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             คณะทำงาน 

9.  นางสาวอัญมณี คำเพ็ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

10.  นายธิติภูมิ  ปัญญาธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

11.  นางสาววันทนา แจ้งแสงทอง นักจัดการงานทั่วไป   คณะทำงาน 

12.  นายสมโชค  เพชรทอง นักจัดการงานทั่วไป   คณะทำงาน 

13.  นางสาวรุ่งอรุณ แสงสุขศรี นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะทำงาน 

14.  นางทัศนีย์  ริ้วงาม  นักวิชาการพัสดุ    คณะทำงาน 

15.  นายปรินทร์  โชคตาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 

16.  นางสาวทิพวรรณ ศรีอูฐ  นักวิชาการเผยแพร่   คณะทำงาน 

17.  นายรัตนชัย  สมบูรณ์  พนักงานบริการ    คณะทำงาน 

18.  นายทวีศักดิ์  ทิมพิทักษ์ พนักงานขับรถยนต์   คณะทำงาน 

 



 



 

 




