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ค าน า 

 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  
ทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้เครือข่ายทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข สามารถดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในความรับผิดชอบไม่ให้เจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตหรือมี
อาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน และ
ดูแลด้านสุขภาพจิตของประชาชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาในพื้นที่ นโยบายสุขภาพจิตของ
กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของประเทศ 

 ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมป้องกัน สนับสนุน 
ถ่ายทอด ร่วมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหา
สุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รวมทั้งนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี พ.ศ. 2564 เล่มนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษา และนำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

สุดท้ายนี้ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเครือข่ายสาธารณสุขและ
นอกเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 ในการร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี ให้สำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
 

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 



 

 

 

สารบญั 

       

หน้า 

ค าน า 

สารบญั          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
- วิสัยทัศน์  2 
- พันธกิจ  2 
- ค่านิยม  2 
- เป้าประสงค ์ 2 
- ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)  3 
- การกำหนดเป้าประสงค์ท่ีตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน  4 
- แผนที่ยุทธศาสตร์  5 
- ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพท่ี  6 
- ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน  8 
- อัตรากำลังและจำนวนบุคลากร  10 
- โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน  11 

 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  12 

2.1  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ      
 กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 

2.2  สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       17 

2.2.1  โครงการชี้แจงการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 18 
2.2.2  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  19 
2.2.3  กลุ่มเด็กปฐมวัย  21 
2.2.4  กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่น 27 
2.2.5  กลุ่มวัยทำงาน  28 
2.2.6  กลุ่มวัยสูงอายุ  32 
2.2.7  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 34 
2.2.8  งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)  36 
 
 
 



  
 

 

สารบญั (ต่อ) 

 
หน้า  

2.2.9  งานสื่อสารสุขภาพจิต   39 
2.2.10  การสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
          ตามหลักธรรมาภิบาล   41 
2.2.11  โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต   43 
2.2.12  โครงการสรุปผลการดำเนินงานปี 2564   45 

 
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน  46 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  47 
- เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  48 

 

ภาคผนวก  50 

ภาคผนวก 1  ภาพการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พัก 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 51 

ภาคผนวก 2 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 52 
ภาคผนวก 3 ผลงานที่ได้รับรางวัล 53 
ภาคผนวก 4 คณะผู้จัดทำ  54 

 

สารบญัตาราง 

 
หน้า 

ตารางที่ 1  ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  3 
ตารางที่ 2  การกำหนดเป้าประสงค์ท่ีตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน  4 
ตารางที่ 3  เขตการปกครองและหน่วยบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5  7 
ตารางที่ 4  อัตรากำลังและจำนวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  10 
ตารางที่ 5-8  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต  

ประจำปีงบประมาณ 2564        13-16 
ตารางที่ 9   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47 

 



 

 

สารบญัแผนภมูิ 

 
หน้า 

แผนภูมิที่ 1  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  47 
แผนภูมิที่ 2  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  48 
แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2564  48 
 

สารบญัรูปภาพ 

 

หน้า 

รูปภาพที่ 1  แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  5 
รูปภาพที่ 2  ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพท่ี 5  6 
รูปภาพที่ 3  อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  8 
รูปภาพที่ 4  โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน  11 
รูปภาพที่ 5  Timeline ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR)  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 23 
รูปภาพที่ 6 พ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR)  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 23 
รูปภาพที่ 7  One page โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564            24 
รูปภาพที่ 8 สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์และสแตนดี้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและ

ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น            31 
รูปภาพที่ 9  สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์คู๋มือ เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต ให้กับ

ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 5 33  
รูปภาพที่ 10  ภาพกิจกรรมบางส่วนจากการดำเนินกิจกรรมจัดทำแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ทางใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 แผนชุมชนพ้ืนที่ต้นแบบและเข้มข้น 35 
รูปภาพที่ 11 QR CODE คลิปวิดีโอ ชุดบ้านหนองใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด 19  

ด้วยวัคซีนใจในชุมชน             35 
รูปภาพที่ 12  ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

สถาบันราชานุกูล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 36 
รูปภาพที่ 13 ภาพบางส่วนของการลงพ้ืนที่โรงพยาบาลสนาม เขตสุขภาพที่ 5 37 
 



  
 

สารบญัรูปภาพ (ต่อ) 

 

หน้า 

รูปภาพที่ 14 ภาพบางส่วนของการลงพ้ืนที่ให้บริการรถเติมพลังใจและ 
ไบโอฟีดแบ็ค (biofeedback) เครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 38 

รูปภาพที่ 15 โปสเตอร์แบบประเมินสุขภาพจิตภาษาเมียนมาร์ หลักการดูแลจิตใจด้วยหลัก 3 ส.  
และรวม QR CODE สื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอสุขภาพจิต แบบสอบถามสุขภาพจิต 
แบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่มวัย 40 

รูปภาพที่ 16 ไวนิลแบบประเมินสุขภาพจิต Mental Health Check In ภาษาไทยและ 
ภาษาเมียนมาร์ 40 

รูปภาพที่ 17 แผ่นพับวัคซีนใจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 40
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ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

สว่นที ่1 

ข้อมูลภาพรวมของศูนยส์ขุภาพจติที ่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 2564 

 

วสิยัทศัน ์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ระดับเขตสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข 

พันธกิจ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

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 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต 

2. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
3. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับความต้องการ

และเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

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

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริม 
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
2. มีสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตที่หลากหลายทั้งที่ได้รับการสนับสนุน
และผลิตพัฒนาขึ้นเอง 
3. มีการสื ่อสารความรู ้ด้านสุขภาพจิตในหลายช่องทาง โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
4. มีการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ระดับ รพ.สต., รพช. 
5. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต 
6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PMQA) 
7. มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
8. 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 กระทบต่อการพัฒนาองค์กร
ในทุกด้าน 
8. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานที ่ซ ับซ ้อนและทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยา
เสพติดในสถานบริการสาธารณสุข 
2. วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิตเน้นพัฒนาระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้
ประชาชนสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
และเจ้าหน้าท่ีมีความสุข  
3. นโยบายกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตมีเกณฑ์
มาตรฐานในงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการพัฒนา
ศูนย์สุขภาพจิตสู่มาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
4. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เอื ้อต่อการ
ส่งผ่านองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิต
สูเ่ครือข่ายและประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  
5. มี พชอ. เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

1. บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข มีการเปลี่ยนงานบ่อย 
โดยเฉพาะบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มักไม่
ก้าวหน้าในสายงานของตน ทำให้มีบุคลากรใหม่ท่ียังไม่ชำนาญผลัดเปลี่ยนเข้า
มาทำงานตลอด การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีความรอบรู้ความตระหนักและพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่เพียงพอ
ต่อการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนใกล้ชิด 
3. เทคโนโลยีสื ่อสาร Facebook, Line, IG, Twitter ได้ร ับความนิยมมาก 
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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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 

SO กลยุทธ์เชิงรุก ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้ร ับการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจยัที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
3. ประชาชนมีความรอบรู ้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค ์
4. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิม ีการจ ัดบร ิการส ่งเสร ิม ป ้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิต
เวชในชุมชนตามมาตรฐาน 
2. หน่วยงานมีการดำเน ินงานตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 
3. ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมี
คุณภาพ 
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 
5. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

WO กลยุทธ์พลิกฟื้น WT กลยุทธ์ตัดทอน 
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ป ัญหาส ุขภาพจ ิตสอดคล ้องก ับความต ้องการและ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 

1. ระบบบริหารงบประมาณและพัสดุ มีประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 
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แผนทียุ่ทธศาสตร ์ศูนยส์ขุภาพจติที ่5 

รูปภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปี พ.ศ 2564 
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ขอ้มลูทัว่ไปเขตสขุภาพที ่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 เขตสขุภาพที ่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. 

อื่นๆ 

กาญจนบุร ี 13 98 959 0 2 47 72 1 0 2 13 141 3 
สุพรรณบุร ี 10 108 1008 0 2 43 81 1 1 1 8 174 0 
นครปฐม 7 106 930 1 4 18 93 1 1 0 8 134 3 
ราชบุร ี 11 104 97 0 4 31 84 1 1 3 7 158 5 
สมุทรสาคร 3 35 290 2 1 9 25 1 1 0 1 54 1 
สมุทรสงคราม 3 36 399 0 1 8 26 1 0 1 2 49 5 
เพชรบุร ี 8 93 698 0 2 13 69 1 0 1 7 117 2 
ประจวบครีีขันธ์ 8 48 806 0 2 14 44 1 0 2 6 81 3 

รวม 62 628 5187 3 18 183 494 8 4 11 52 908 22 
ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 5 

ตารางที่ 3 เขตการปกครองในเขตสุขภาพที่ 5 
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ขอ้มลูพ้ืนฐานของหนว่ยงาน 

รูปภาพที่ 3 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

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 
“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  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
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 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 
เป็น “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ” โดยยังคงสำนักงานที่กรมสุขภาพจิต พื้นที่รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพจิตที่ 
5 คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
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 2564 

 

อตัราก าลงัและจ านวนบคุลากร ศูนยส์ขุภาพจติที ่5 

จำนวนบุคลากรหน่วยงานจำแนกตามประเภท และเพศ 

ประเภท 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท และเพศ 

ชาย หญิง รวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1 25.0 12 75.0 13 65.0 
พนักงานราชการ 3 75.0 4 25.0 7 35.0 

รวม 4 100.0 16 100.0 20 100.0 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564 

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 7 35.0 - - - - - - 7 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 1 5.0 - - 8 40.0 - - 20 100.0 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564 

 
ตารางที่ 4 อัตรากำลังและจำนวนบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารภายในหนว่ยงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 

รูปภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน 

 

ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม

กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต (รักษาการ)

กลุ่มปฐมวัย

นางสาวเบญญภา สมลักษณ์

กลุ่มวัยรุ่น

นางลลิตา บูรณะ

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

นางสาวอัญมณี ค าเพ็ง

งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)

นางสาวไอลดา จานแก้ว

กลุ่มวัยเรียน

นางสาวปาณิศา ทองน้อย

กลุ่มวัยท างาน

นางสาวรุจิรา ต๊ะจันทร์

งานวิกฤตสุขภาพจิต

นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์

งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต

นางสาวล าไพร เฮ้าไกร                
หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ

งานยุทธศาสตร์และ

นโยบายสุขภาพจิต

นายปรินทร์ โชคตาม

งานสื่อสารสุขภาพจิต

นางสาวทิพวรรณ ศรีอูฐ

งานวิจัยและพัฒนา

นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง

กลุ่มงานอ านวยการ
นางสาวล าไพร เฮ้าไกร

หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ (รักษาการ)

งานการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งอรุณ แสงสุขศรี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธิติภูมิ ปัญญาธีระ

งานสารบรรณ

นายสมโชค เพชรทอง

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน

นายรัตนชัย สมบูรณ์

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาววันทนา แจ้งแสงทอง

งานพัสดุ

นางทัศนีย์ ริ้วงาม

งานเลขานุการ

นางสาววันทนา แจ้งแสงทอง

งานยานพาหนะ

นายรัตนชัย สมบูรณ์   
นายทวีศักดิ์ ทิมพิทักษ์
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

สว่นที ่2 

ผลการปฏบิตัิราชการของศูนยส์ขุภาพจติที ่5 

2.1  ผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ  

กรมสุขภาพจติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2  สรุปผลการด าเนนิงานตามประเดน็ยุทธศาสตร ์

ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2.1  โครงการชี้แจงการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

2.2.2  พระราชบัญญัติสุขภาพจติ 

2.2.3  กลุ่มเด็กปฐมวยั 

2.2.4  กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุน่  

2.2.5  กลุ่มวัยท างาน 

2.2.6  กลุ่มวัยสูงอายุ 

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 2564 
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2.1 ผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ กรมสุขภาพจติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

KPI : Key Performance Indicator 

ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 
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KPI : Key Performance Indicator 

ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 
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KPI : Key Performance Indicator 

ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 
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KPI : Key Performance Indicator 

ตารางที่ 8 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

2.2 สรปุผลการด าเนนิงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์ ศูนยส์ขุภาพจติที ่5  

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพจิต 
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ

ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 
3. หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน 
4. ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
2. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและ

ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. บุคลากรมีความรู้ และทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการ
และเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

2. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและ
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

2.2.1 โครงการชีแ้จงเพ่ือขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์: 
 1.  เพ่ือทราบถึงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
และการจัดบริการสุขภาพจิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปถ่ายทอดในระดับพ้ืนที่ได้ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับพื้นที่  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5  
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ที่ได ้
 1. ได้แนวทางดำเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2564 สามารถขับเคลื ่อนการดำเนินงาน
สุขภาพจิตในพื้นที ่
 2. ได้กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ ที ่ดำเนินการแต่ละจังหวัด มีข้อมูลเครือข่ายเพิ่ม มีแผนการ
ดำเนินงานสุขภาพจิตและบูรณาการงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 154 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 102.67 ของกลุ่มเป้าหมาย    

2. แบบประเมิน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 87.20 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

2.2.2 พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค:์ 
 1. เพื่อให้สื่อสารพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแก่เครือข่ายงานสุขภาพจิตต่อการดำเนินงานพัฒนา
ระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5   
 2. เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนเกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
สุขภาพจิต 
 3. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช   
เขตสุขภาพท่ี 5 อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อสื่อสารแนวทางพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5 ปี 2564 รอบท่ี 2 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 5 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1  
จำนวนแบบประเมินออนไลน์ทาง google form 
ตอบรับจำนวนแบบประเมินที่ครบถ้วนและส่งคืน   
22 ชุด  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 60 คน  
จำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด 226 คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 15 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 211 คน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจากจังหวัดเพ่ิมเติมให้เชิญ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการอบรม ทำให้มี
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2  
จำนวนแบบประเมินออนไลน์ทาง google form 
ตอบรับจำนวนแบบประเมินที่ครบถ้วนและส่งคืน   
22 ชุด  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 50 คน  
จำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน   
1. คณะทำงาน 5 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตามผ่านการบูร
ณาการ   งานร่วมกับการนิเทศตรวจราชการรอบ 
ที่ 2 ปี 2564 รูปแบบออนไลน์ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 90.90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ที่ได ้
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 
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ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

2.2.3 กลุม่เดก็ปฐมวยั 

1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 
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 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพท่ี 5 
 กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR)        
เขตสุขภาพท่ี 5 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิด
เป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 

ผลการดำเนินงาน:  
สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 45 คน  
จำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด  45 คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 10 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน 

2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ทาง 
google form 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 35 คน  
จำนวนผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ 10 คน 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 475 คน  
จำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด 631 คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 432 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 199 คน 

สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 
1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 25 คน  

จำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน   
1. คณะทำงาน 7 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน 

2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ทาง 
google form         

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 15 คน  
จำนวนผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ 5 คน   

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 2 และ 3 
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 100 ของผู ้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อย
ละ 80   ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

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

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้
2. เด็กอายุ 3-5 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามีความผูกพันทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ความ

ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเด็กมีทักษะคิดเป็น คิดดี คิดให้ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
รูปภาพที่ 5 Timeline ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR)  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 

 
รูปภาพที่ 6 พ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR)  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

   

    

    

     
รูปภาพที่ 7 One page โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

 
วัตถุประสงค:์  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้าง
วินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple P) เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564 
 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อำเภอ เพื่อเป็นพี่เลี ้ยง
กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านการ
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรระดับตำบล ในการทำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัย (Triple P) เขต
สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการ ผ่านการ
พัฒนา พ่อแม่ผู้ปกครองให้มีทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม มีคุณภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับการขยายผลในพื้นที่
โครงการทั้งหมด 
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
ใหม่ในการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อำเภอ เพื่อเป็นพี่เลี ้ยง
กระบวนการ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านการ
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรระดับตำบล ในการทำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 

ผลการดำเนินงาน:  
สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 30 คน  
จำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 7 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน 

2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ทาง 
google form 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 23 คน  
จำนวนผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ 15 คน  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1 
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ ่มเป้าหมายมีความ พึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 93.33 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งหมด 23 คน ความรู้
เพ่ิมข้ึน 21 คน (ร้อยละ 91.30)  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) มีผู ้ติดเชื้อในพื้นที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิด งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ตามประกาศฯ ทำให้ดำเนินการไม่ได้ตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
กิจกรรมที่ 1 
1. บุคลากรสาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อำเภอ ที่ผ่านการอบรมเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการจัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านการพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครองได้ 

2. บุคลากรระดับตำบล ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้นำทำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองได้ 
 

 

2.2.4 กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแนวทาง School Health HERO  
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และ

เชื่อมโยงทิศทาง/บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น ระหว่างศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 กับเครือข่ายสถานศึกษา 

2. เพื ่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ ่นกลุ ่มเสี ่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรมอารมณ์ ในบุคลากรทางการศึกษา ด้วยแอพพลิเคชั่น School Health HERO 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 5 แห่ง และอำเภอนำร่อง 15 อำเภอในโรงเรียนที่มีศูนย์แนะ
แนวทางการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

ร้อยละ 96.82 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. มีแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และ

เชื่อมโยงทิศทาง/บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น ระหว่าง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กับเครือข่ายสถานศึกษา 

2. บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ด้วยแอพพลิเคชั่น School Health HERO 

2.2.5 กลุม่วยัท างาน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจวัยทำงาน  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์:  
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ

วัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพ ื ่ อ ให้ ประชาชนว ั ยทำ ง านมี
แนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนวัยทำงาน อายุ 15-59 
ปี ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งหมด 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 
400 คน 
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ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 406 คน     
1. คณะทำงานและวิทยากร 6 คน 
2. ผู้เข้ารับการอบรม 400 คน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 452 คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 6 คน 
2. ผู้เข้ารับการอบรม 446 คน 
คิดเป็นร้อยละ 111.50  ‘          

2. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม 
จำนวนแบบทดสอบ 446 ชุด  
ตอบแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม 440 คน    
คิดเป็นร้อยละ 98.65  .   

 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.96 คะแนน               
และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 10.86 คะแนน               
หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการ                          
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test = 
37.95 , p=.000 ) 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
4.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความรู้
เพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 96.82 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 
ร้อยละ 92.95 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ที่ได ้
   1. ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมมีแนวทางในการเสริมสร้างพลังใจในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   2. ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมมีความรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น  

มีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
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2. โครงการส่งเสริมสุขภาพใจวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 
วัตถุประสงค์:  
 1. เพื ่อเสริมสร้างความร ู ้ ให้
ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ 
 2. เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชนมีแนวทางในการจัดการกับ
ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด 
 ก ิจกรรมที่  1 เผยแพร ่ความ 
ร ู ้ส ุขภาพจ ิต ในสถานการณ์โคว ิด-19 
(COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 
2564 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมขับเคลื่อน
การส ่งเสร ิมส ุขภาพใจว ัยทำงานใน 
สถานประกอบการ เขตสุขภาพที ่ 5
ปีงบประมาณ 2564 
 ก ิ จ ก ร รมที่  3 ประช ุ ม เ ชิ ง
ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร เส ร ิ มสร ้ า งพล ั ง ใจ ใน
ครอบครัว ปีงบประมาณ 2564 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้ที่ส่งคืน 12 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 31 คน 
1. ผู้เข้ารับการอบรม 25 คน 
2. คณะทำงานและวิทยากร 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 94.19 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจโดยรวมต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

4. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมอบรมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 96.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 9.20 คะแนน 
และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 14.08 คะแนน 
หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-test = 
14.22, p-test = .000) 

 
ผลลัพธ์ที่ได้
1.  ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมมีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ประชาชน ครอบครัว และชุมชนสามารถเข้าถึงช่องทางการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น  

มีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปภาพที่ 8 สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์และสแตนดี้ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้สุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น 
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2.2.6 กลุม่วยัสงูอาย ุ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีทักษะการดูแลสังคมจิตใจ
ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลสูงอายุ กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ
สำหรับผู้สูงอายุ ติดสังคม 
 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 
กลุ่มเป้าหมาย:  

กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564 
 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มวัยสูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุ เสริมสร้างพลังใจ
ญาติผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียงและกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
  1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตหรือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดราชบุรี/นครปฐม/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสงคราม 
จังหวัดละ 20 คน รวม 80 คน 

2. วิทยากรและคณะทำงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ที่ได้
1. ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ 
2. บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ และทักษะดูแลสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน 

ติดเตียง การเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลสูงอายุ กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม สามารถ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัด  มีจำนวนตอบรับสื่อ 8 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 
 

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 

3. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ตอบแบบสอบถาม 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 

ร้อยละ 87.81 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

รูปภาพที่ 9 สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์คู๋มือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้
สุขภาพจิต ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพท่ี 5 
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2.2.7 งานพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ส่งผลให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน ปลอดภัยจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 2. เพื่อให้ชุมชน องค์กรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ที่ได้
 1. ประชาชน ตัวแทนจากองค์กร/วิสาหกิจ ในชุมชน มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำให้ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกัน 
 2. ชุมชน องค์กร/วิสาหกิจในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ
ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ และสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)    

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. พ้ืนที่ต้นแบบและเข้มข้นมีแผนการดำเนินงาน
วัคซีนใจในชุมชน ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ 
ร้อยละ 100 
 
 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวแทนจากองค์กร/วิสาหกิจในชุมชน แกนนำชุมชนอ
สม. ตลอดจนตัวแทนจากประชาชน ในพื้นที่ต้นแบบ
และเข้มข้น ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานวัคซีนใจ
ในชุมชน ภายใต้หลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ ร้อยละ 100  

2. ประชาชนในพื ้นที ่ต ้นแบบได้ร ับการดูแล
ทางด้านสุขภาพจิต 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. แกนนำชุมชนในพื้นที่
ต้นแบบ ผลักดันให้ประชาชนในชุมชน ได้รับการ
ประเมินสุขภาพจิตผ่านโปรแกรม Mental Health 
Check-in และเมื่อพบเคสที่มีความเสี่ยงหรือเคสที่มี
ปัญหา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการติดตามดูแล และ
ส่งต่อเข้าระบบการรักษา                            

3.ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์ 
COVID-19 ร้อยละ 80 

แกนนำชุมชน อสม. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 มีความเข้มแข็ง
ทางใจ ร ้อยละ 91.1 โดยใช ้แบบประเมินความ
เข้มแข็งทางใจ จำนวน 20 ข้อ  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 10 ภาพกิจกรรมบางส่วนจากการดำเนินกิจกรรมจัดทำแนวทางการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 แผนชุมชนพ้ืนที่ต้นแบบและเข้มข้น 

รูปภาพที่ 11 
คลิปวิดีโอ ชุดบ้านหนองใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด 19  
ด้วยวัคซีนใจในชุมชน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

2.2.8 งานวกิฤตสขุภาพจติ (MCATT) 

กิจกรรมการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
และวิกฤตสุขภาพจิต 

ผลการดำเนินงาน: ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนาม และผู้
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 

o ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ โรงพยาบาลสนาม เขตสุขภาพที่ 5 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 12 ลงพ้ืนที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล 
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

รูปภาพที่ 13 ภาพบางส่วนของการลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เขตสุขภาพที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

o ทีม MCATT ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการรถเติมพลังใจและ 
ไบโอฟีดแบ็ค (biofeedback) เครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการดูแล
สุขภาพจิตของประชาชน ในเขตสุขภาพท่ี 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 14 ภาพบางส่วนของการลงพ้ืนที่ให้บริการรถเติมพลังใจและ 
ไบโอฟีดแบ็ค (biofeedback) เครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

2.2.9 งานสือ่สารสขุภาพจติ 

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19  
ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 
วัตถุประสงค์: 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในเขตสุขภาพท่ี 5  
2. เพ่ือเผยแพร่และสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 
3. เพ่ือสื่อสารความรู้เรื่องวัคซีนใจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ผ่านเครือข่ายในและนอกระบบ

สาธารณสุข  
4. เพ่ือใช้ติดตั้งวัคซีนใจแก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถึใหม่ (New Normal) 
5. เพ่ือใช้สื่อสารในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตให้เข้าถึงบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
1. เครือข่ายในระบบสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
โรงพยาบาลสนาม 

2. เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ได้แก่ ประชาชน สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด เครือข่าย พชอ. 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้
สุขภาพจิตอยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป 

จากการะทำแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
254 คน 
จากทั้งหมด 264 คน มีความรอบรู้สุขภาพจิตร้อยละ 80 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของผู้ที่ทำแบบประเมิน 

ผลลัพธ์ที่ได ้
 1. ประชาชน เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขมีความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์การ
ระบาด COVID-19 และวัคซีนใจ 
 2. ประชาชน เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนได้ 
 3. ประชาชน เครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุขทราบช่องทางและเข้าถึงบริการในการดูแล
รักษาเยียวยาจิตใจ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 15 โปสเตอร์แบบประเมินสุขภาพจิตภาษาเมียนมาร์ หลักการดูแลจิตใจด้วยหลัก 3 ส. และรวม 
QR CODE สื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอสุขภาพจิต แบบสอบถามสุขภาพจิตแบบออนไลน์ของแต่ละกลุ่มวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 16 ไวนิลแบบประเมินสุขภาพจิต Mental Health Check In ภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปภาพที่ 17 แผ่นพับวัคซีนใจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

2.2.10 การสร้างเสรมิจติส านกึและคา่นยิมในการปฏบิตังิาน 

ตามหลกัธรรมาภบิาล 

 
โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพ่ือสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
 3. เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที ่ที่ สำคัญตามแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 21 คน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 100 (21 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ที่ได ้

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 มีจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับ 

3. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สำคัญตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

 

 

2.2.11  โครงการสปัดาหส์ขุภาพจติ 

 
โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

“Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และผู้ที่สนใจ 
 2. เพ่ือสร้างความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ                
ประชาสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย:  

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และผู้ที่สนใจ 
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 

ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมประเมินความรู้ระหว่างทำกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป 
 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 106 คน จากทั้งหมด 120 คน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้อยู่ในเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 88.33 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ 76 คน จากทั้งหมด 
80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากถึง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องสุขภาพจิต 
2. เกิดความร่วมมือการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคม 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

2.2.12  โครงการสรปุผลการด าเนนิงานปีพ.ศ. 2564 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 

 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานสุขภาพจิต ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา 
และนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 
 2. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 17 คน 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ที่ได ้
 1. ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ได้ผลสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2564 
 2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ตามเกณฑ์และร่วมกัน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 18 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 94.74 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 

  รายงานการเงนิ 

 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 

- เปรียบเทียบการใชจ้่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และ 

ปี พ.ศ. 2564 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

รายงานการใช้จ ่ายงบประมาณ ศูนย์ส ุขภาพจิตที ่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เป็นรายงานการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเบิกจ่ายจริงตามยอดค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 4,321,775.00 48.98 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าขยายการประปาส่วน
ภูมิภาค ค่าขยายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ค่าจ้างเหมาขนย้ายดิน 900 ลบ.ม. 

2,139,500.00 24.25 

งบดำเนินงาน  
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย 

1,464,655.00 16.60 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ 897,370.64 10.17 
รวมทั้งสิ้น 8,823,300.64 100.00 

ตารางที่ 9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 แผนภูมิแท่งแสดงยอดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

4,321,775

2,139,500

1,464,655
897,370.64

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค และค่าอื่นๆ

งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบลงทุน

จ า
นว

น 
(บ

าท
)

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
แผนภูมวิงกลมแสดงสัดส่วนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนภูมทิี ่2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2563 กบัปี พ.ศ. 2564 

 

48.98%

24.25%

16.6%

10.17% 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่นๆ

งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบลงทุน

3,6
76

,40
0.0

0 

2,1
39

,50
0.0

0 

2,2
24

,73
3.0

0 

24
,82

5,5
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.00
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งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค และค่าอื่นๆ

งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

งบลงทุน

จ า
นว

น 
(บ

าท
)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564

ปี 2563 ปี 2564

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 จากการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กับปีพ.ศ. 2563 จะเห็นได้ว่าศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 มีรายจ่ายงบบุคลากรของปี 2563 อยู่ที่ 3,676,400 บาท ปี 2564 อยู่ที่ 4,321,775 บาท  
มียอดรายจ่ายเพิ่มขึ้น 645,375 บาท รายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่า
อื่นๆ ของปี 2563 อยู่ที่ 2,139,500 บาท ปี 2564 อยู่ที่ 2,139,500 บาท มียอดรายจ่ายคงที่ รายจ่ายงบ
ดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายปี 2563 อยู่ที่ 2,224,733 บาท ปี 2564 อยู่ที่ 1,464,655 
บาท มียอดรายจ่ายลดลง 760,078 บาท และรายจ่ายงบลงทุนของปี 2563 อยู่ที่ 24,825,520 บาท ปี 
2564 อยู่ที่ 897,370.64 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 23,928,149.36 บาท 

สรุป วิเคราะห์สถานะการเงินในภาพรวมของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สรุปได้ว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มียอดการใช้จ่ายงบประมาณปีพ.ศ. 2564 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 
8,823,300.64 บาท ปีพ.ศ. 2563 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 32,866,153 บาท เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีที่
แล้วถึง 24,042,852.36 บาท โดยงบที่ลดลงมาเป็นรายจ่ายงบลงทุนที่ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.17 เพราะ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานดำเนินการเสร็จแล้วและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่เหลืองาน
ก่อสร้างอีกเพียง 1 งวดงาน จึงทำให้งบในส่วนนี้ลดลงไปมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2564 ประเทศ
ไทยได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตในพื้นที่เป็นอย่างมาก มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้งบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตามนโยบายเหลือโอน
คืนกรม ส่วนรายจ่ายงบประมาณในด้านอื่นๆ ก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามแผนปฏิบัติการและเบิกจ่าย
จริงตามยอดค่าใช้จ่ายของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

ภาคผนวก 1 

 
ภาพการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พักศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ ตำบลลาด-

ใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
   

 

อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบล
ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสคราม 

อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทร
สคราม 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ภาคผนวก 2 

 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)  

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์
ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ
กับกรมสุขภาพจิต และร่วมกันเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์การ
ระบาดโรคโควิด-19 แก้ปัญหาสังคมอันเกิดจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 โดยใช้ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและกรมสุขภาพจิต อันจะนำมาสู่ความร่วมมือ
ทางวิชาการต่อไป 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

ภาคผนวก 3 ผลงานที่ไดร้บัรางวลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเครือข่ายที่ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนดีเด่น ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

ภาคผนวก 4 

คณะผู้จัดทำ 

1.  นางสาวรัชวลัย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ที่ปรึกษา 

2.  นางสาวรตนภัส คงพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 

3.  นางสาวลำไพร เฮ้าไกร  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

4.  นางอารยา  จารึก  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   คณะทำงาน 

5.  นางสาวเบญญภา สมลักษณ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ   คณะทำงาน 

6.  นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ   คณะทำงาน 

7.  นางสาวปาณิศา ทองน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

8.  นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

9.  นางลลิตา  บูรณะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

10.  นางสาวไอลดา จานแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

11.  นางสาวรุจิรา ต๊ะจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

12.  นางสาวอัญมณี คำเพ็ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

13.  นายธิติภูมิ  ปัญญาธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

14.  นางสาววันทนา แจ้งแสงทอง นักจัดการงานทั่วไป   คณะทำงาน 

15.  นายสมโชค  เพชรทอง นักจัดการงานทั่วไป   คณะทำงาน 

16.  นางสาวรุ่งอรุณ แสงสุขศรี นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะทำงาน 

17.  นางทัศนีย์  ริ้วงาม  นักวิชาการพัสดุ    คณะทำงาน 

18.  นายปรินทร์  โชคตาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน 

19.  นางสาวทิพวรรณ ศรีอูฐ  นักวิชาการเผยแพร่   คณะทำงาน 

20.  นายรัตนชัย  สมบูรณ์  พนักงานบริการ    คณะทำงาน 

21.  นายทวีศักดิ์  ทิมพิทักษ์ พนักงานขับรถยนต์   คณะทำงาน 

 

 



 



 




