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จัดท าโดย  :   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต 



 
 

 

ค าน า 

 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  
ทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้เครือข่ายทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข สามารถดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในความรับผิดชอบไม่ให้เจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตหรือมี
อาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน และ
ดูแลด้านสุขภาพจิตของประชาชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาในพื้นที่ นโยบายสุขภาพจิตของ
กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของประเทศ 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด  
ร่วมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตใน
พื้นที่ รวมทั้งนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี   
พ.ศ. 2563 เล่มนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ
พัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ทางศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 5 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 

           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 ผลการปฏิบัติราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  12 

2.1  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  13 

2.2  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  23 

2.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2563  26 

2.2.2 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  27 
2.2.3 กลุ่มเด็กปฐมวัย  29 
2.2.4 กลุ่มวัยเรียน  34 
2.2.5 กลุ่มวัยรุ่น  36 
2.2.6 กลุ่มวัยทำงาน  43 
2.2.7 กลุ่มวัยสูงอายุ  46 
 
 



 
 

 

สารบญั (ต่อ) 

 
หน้า 

2.3  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  51 
2.4  งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)  58 
2.5  งานสื่อสารสุขภาพจิต  59 
2.6  การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพและการดำเนินงานระบบ 

 บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  61 
2.7  โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  63 
2.8  โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  65 
2.9  โครงการสรุปผลการดำเนินงานปี 2563  67

  
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน  69 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  70 
- เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  71 

 

ภาคผนวก  73 

ภาคผนวก 1  ภาพการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พัก 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  74 

ภาคผนวก 2 คณะผู้จัดทำ  75 
 

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  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
  ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563  13 
ตารางที่ 6   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  70 
 



 

 

 

สารบญัแผนภมูิ 

 
หน้า 

แผนภูมิที่ 1  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  70 
แผนภูมิที่ 2  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  71 
แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  71 
 

สารบญัรูปภาพ 

 

หน้า 

รูปภาพที่ 1  แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  5 
รูปภาพที่ 2  ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพท่ี 5  6 
รูปภาพที่ 3  อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  8 
รูปภาพที่ 4  โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน  11 
รูปภาพที่ 5  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน 

ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 
ปีงบประมาณ 2563  26 

รูปภาพที่ 6 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราช 
บัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  27 

รูปภาพที่ 7  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 29 
รูปภาพที่ 8 โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที่ 5  

ปีงบประมาณ 2563  31 
รูปภาพที่ 9  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก               

ที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational       
Regional Operation: HERO) เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2563  34  

รูปภาพที่ 10  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก  
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  35 

รูปภาพที่ 11  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับบุคคลและครอบครัว  36 

 



 
 

 

สารบญัรูปภาพ (ต่อ) 

 

หน้า 

รูปภาพที่ 12  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  38 

รูปภาพที่ 13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายครู นักเรียน)  39 

รูปภาพที่ 14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  41 

รูปภาพที่ 15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  42 

รูปภาพที่ 16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย  
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  43 

รูปภาพที่ 17  โครงการเสริมสร้างพลังใจประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  44 

รูปภาพที่ 18  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  46 

รูปภาพที่ 19  สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพัด                              
เพ่ือเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 5  47 

รูปภาพที่ 20  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและดูแลสังคมจิตใจ 
ผู้สูงอายุสำหรับญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  48 

รูปภาพที่ 21  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  51 

รูปภาพที่ 22  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เขตสุขภาพท่ี 5  53 

รูปภาพที่ 23  โครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่าย 
สื่อมวลชน เขตสุขภาพท่ี 5  59 

 
 
 
 



 

 

 

สารบญัรูปภาพ (ต่อ) 

 

หน้า 

รูปภาพที่ 24  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนางานการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน (PMQA)  61 

รูปภาพที่ 25 โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  63 

รูปภาพที่ 26 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  65 
รูปภาพที่ 27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดทำแผน 

ปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564   67



 1 
 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

 

 

 

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

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริม 
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
2. มีส่ือเทคโนโลยีสุขภาพจิตท่ีหลากหลายท้ังที่ได้รับการสนับสนุนและ
ผลิตพัฒนาขึ้นเอง 
3. มีการสื ่อสารความรู ้ด ้านสุขภาพจิตในหลายช่องทาง 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 กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของเครือข่ายต่อบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต 
2. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตร่วมกับประเทศอื่นๆ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการจัดทำเอกสารอิเลคโทรนิกส์เพื่อ
นำเสนอด้านวิชาการในรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
4. บุคลากรมีการโยกย้าย ลาออก เปลี่ยนงาน ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงาน ต้องพัฒนาบุคลากรใหม่ และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
5. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ยังไม่ได้เข้าระบบหรือผ่าน วช. การ
นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
6. ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของศูนย์
สุขภาพจิต  
ไม ่ครอบคลุม ไม ่ได ้ถูกนำไปใช ้ประโยชน์ และไม ่สามารถสะท้อน
สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือเป็นสารสนเทศที ่สำคัญในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารได้ 
7. งบประมาณดำเนินการปกติได้รับจัดสรรน้อย กระทบต่อการพัฒนา
องค์กรในทุกด้าน 
8. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ปฏิบัติงานเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานที ่ซับซ้อนและทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพ
ติดในสถานบริการสาธารณสุข 
2. วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิตเน้นพัฒนาระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้
ประชาชนสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และ
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข  
3. นโยบายกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตมีเกณฑ์
มาตรฐานในงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการพัฒนา
ศูนย์สุขภาพจิตสู่มาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
4. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เอื ้อต่อการ
ส่งผ่านองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิตสู่
เครือข่ายและประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  
5. มี พชอ. เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 

1. บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข มีการเปลี่ยนงาน
บ่อย โดยเฉพาะบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
มักไม่ก้าวหน้าในสายงานของตน ทำให้มีบุคลากรใหม่ที ่ยังไม่ชำนาญ
ผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำงานตลอด การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีความรอบรู ้ความตระหนักและพฤติกรรมสุขภาพจิตไม่
เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนใกล้ชิด 
3. เทคโนโลยีสื่อสาร Facebook , Line , IG , Twitter  ได้รับความนิยม
มาก ประชาชนสามารถรับรู ้ข ่าวสารอย่างรวดเร็วยากแก่การควบคุม 
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา  ประกอบ
กับสื่อต่างๆ เผยแพร่สิ่งกระตุ้น/ยั่วยุในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหา
สังคม เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข  มีข้อมูลด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์และเป็น
สารสนเทศเสนอผู้บริหารได้ 
5. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนมีความเครียด
และเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตมากขึ้น ส่งผลให้ศูนย์สุขภาพจิตต้องเร่งรัด
ขับเคลื่อนงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตด ี

ตารางที่ 1 ประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 

SO กลยุทธ์เชิงรุก ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิต  
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็น
หุ้นส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
3. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมี
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
4. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่
เครือข่ายและประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและ
ระดับอำเภอมีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิต
และจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน 
2. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 
3. ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 
5. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

WO กลยุทธ์พลิกฟื้น WT กลยุทธ์ตัดทอน 
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสอดคล้องกับความ
ต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ 

1. ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ 
 

ตารางที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน
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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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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

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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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

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 2563  

 

 
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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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 2563 

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 2563 
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โครงสรา้งการบรหิารภายในหนว่ยงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 

รูปภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม

กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
นางสาวรตนภัส คงพันธ์          

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

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

งานวิจัยและพัฒนา

นางสาวล าไพร เฮ้าไกร

งานยุทธศาสตร์และ

สื่อสารสุขภาพจิต

งานยุทธศาสตร์และ

นโยบายสุขภาพจิต

นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง

นายปรินทร์ โชคตาม

งานสื่อสารสุขภาพจิต

นางสาวทิพวรรณ ศรีอูฐ

กลุ่มอ านวยการ
นางอารยา จารึก              

หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

งานการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งอรุณ แสงสุขศรี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธิติภูมิ ปัญญาธีระ

งานสารบรรณ

นายสมโชค เพชรทอง

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน

นางอารยา จารึก

นายรัตนชัย สมบูรณ์

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางอารยา จารึก

นางสาววันทนา แจ้งแสงทอง

งานพัสดุ

นางสาวทัศนีย์ พันธุ

งานเลขานุการ

นางสาววันทนา แจ้งแสงทอง

งานยานพาหนะ

นายรัตนชัย สมบูรณ์

นายทวีศักดิ์ ทิมพิทักษ์
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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สว่นที ่2 

ผลการปฏบิตัิราชการของศูนยส์ขุภาพจติที ่5 

2.1  ผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ  
กรมสุขภาพจติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2  สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือขบัเคลื่อนการ

ด าเนินงานส่งเสริมปอ้งกันปัญหาสุขภาพจติตามกลุม่วัย 

และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสขุภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 

2563 

2.2.2 พระราชบัญญัตสิุขภาพจิต 

2.2.3 กลุ่มเด็กปฐมวัย 

2.2.4 กลุ่มวัยเรียน 

2.2.5 กลุ่มวัยรุ่น 

2.2.6 กลุ่มวัยท างาน 

2.2.7 กลุ่มวัยสูงอายุ 
 

2.3  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

2.4  งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 

2.5 งานสื่อสารสุขภาพจติ 

2.6  การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพและการด าเนนิงาน
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

2.7  โครงการสร้างเสริมจติส านึกและค่านิยมในการปฏบิตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.8  โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

2.9 โครงการสรุปผลการด าเนินงานปี 2563 
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หมายเหตุ:    1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเปา้ประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย ให้หน่วยงานระบุซ้ำได้ โดยใสเ่ครื่องหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ 
 

     2. ตัวชี้วัดที่มาจากคำรับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน ในปี 2563ให้ทำเครื่องหมายดอกจนั2 ดอก (**) ไว้ท้ายชื่อตัวชี้วัดนั้นๆ ด้วย 
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ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

2.2 สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสขุภาพตามกลุม่วยั  

ศูนยส์ขุภาพจติที ่5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนทุกช่วงชีวิตได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพจิต 
2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ

ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 
3. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับอำเภอมีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตและมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนตามมาตรฐาน 
4. ระบบบริหารการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
2. ศูนย์สุขภาพจิตมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและ

ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีคุณภาพ 

 

เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสอดคล้องกับความต้องการ

และเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
2. หน่วยงานมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิสขุภาพจติปอ้งกนัและควบคมุ

ปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาสขุภาพจติของประชาชนตลอดชว่งชวีติ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 สร้างความรอบรูส้ขุภาพจติและ

พฤติกรรมสขุภาพจติทีพึ่งประสงค์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาความเชีย่วชาญทางวชิาการ

ด้านส่งเสรมิสขุภาพจติและป้องกนัปัญหาสขุภาพจติ
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

โครงการและกจิกรรมทีด่ าเนนิการ 

โครงการชีแ้จงเพ่ือขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตาม
กลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
กลุม่เดก็ปฐมวยั 

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2563 
2. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที ่ 5 ปีงบ 

ประมาณ 2563 
กลุ่มวัยเรียน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
การเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: HERO) 
เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2563 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร 
กลุม่วยัรุน่ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับบุคคลและครอบครัว 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายครู นักเรียน) 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิสขุภาพจติปอ้งกนัและควบคมุ

ปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาสขุภาพจติของประชาชนตลอดชว่งชวีติ



 25 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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กลุม่วยัท างาน  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย ตำบลยายชา อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. โครงการเสริมสร้างพลังใจประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุม่วยัสงูอาย ุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2563 

2. โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2563 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุสำหรับ
ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพ 
ที ่5 ปีงบประมาณ 2563 
งานพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 
5 ปีงบประมาณ 2563 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เขตสุขภาพท่ี 5 

3. โครงการประชุมแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพท่ี 5 
งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนางานการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.2 สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสขุภาพตามกลุม่วยั  

ศูนยส์ขุภาพจติที ่5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
 

  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
 
วัตถุประสงค์: 
 1.  เพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
และการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไปถ่ายทอดในระดับพ้ืนที่ได้ 
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5  
งบประมาณโครงการ: 98,000 บาท 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

  

ผลลัพธ์ที่ได ้
 1.  ได้แนวทางดำเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ ๒๕๖3 สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สุขภาพจิตในพื้นที ่
 2.  มีแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและบูรณาการงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 
 

2.2.2 พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ 

 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 152 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 89.42 ของกลุ่มเป้าหมาย    

2. แบบประเมิน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
 

ร้อยละ 86.93 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

วัตถุประสงค:์ 
 1. เพ่ือให้เครือข่ายงานสุขภาพจิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้
มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 
 2. เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนเกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
สุขภาพจิต 
 3. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชเขต
สุขภาพที่ 5 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
งบประมาณโครงการ: 8,688 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
1. จำนวนแบบประเมินจำนวนแบบประเมินที่
ครบถ้วนและส่งคืน 7 ชุด ร้อยละ 87.5 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด 15  คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 7 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คน 

 
รายงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 90.5 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 87.5 ของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. เครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพท่ี 5 
2. เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยทางจิตเวชหรือผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาจะได้รับจาก

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 นี้ ได้รับการบำบัดรักษา
โดยเร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทามิให้ความผิดปกติทางจิตมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อป้องกันการ
กระทำที่เกิดจากอาการทางจิตที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเอง เช่นการทำร้ายตนเอง หรือการฆ่า
ตัวตาย 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.2.3 กลุม่เดก็ปฐมวยั 

1.  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที ่1 ประชุมทบทวนและพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและระบบการติดตามดูแล

ต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 5 

รูปภาพที่ 6 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
วัตถุประสงค:์  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตสุขภาพที่ 5   
2. เพ่ือพัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและงานสุขภาพจิต จากศูนย์อนามัยที่ 5 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด รพศ./รพท./รพช. ในเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 173 คน 

งบประมาณโครงการ: 56,140 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80      

 
ผู้เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ 173 คน มาจริง 
225 คน คิดเป็นร้อยละ มากกว่า 100 

2. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 94.02 
(จากแบบประเมิน 225 ชุด ส่งคืน 161 ชุด) คิด
เป็นร้อยละ 71.55 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
ได้สร้างสัมพันธ์เครือข่ายในพ้ืนที่ได้พัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้า 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการ

ล่าช้าและทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง เขตสุขภาพท่ี 5  
วัตถุประสงค:์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตสุขภาพที่ 5 
2. เพ่ือพัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและงานสุขภาพจิต จากศูนย์อนามัยที่ 5 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด รพศ./รพท./รพช. ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 48 คน 
งบประมาณโครงการ: 81,526 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80      

 
ผู้เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ 48 คน มาจริง 63 คน 
คิดเป็นร้อยละมากกว่า 100 

2. แบบประเมิน  
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.40 
(จากแบบประเมิน 63 ชุด ส่งคืน 44 ชุด) คิดเป็น
ร้อยละ 70 

3. แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 63 คน มีความรู้เพ่ิมข้ึนทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ที่ได ้
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในทางจิตเวชเด็กที่พบบ่อยในเด็ก

ปฐมวัยและเทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถนำกิจกรรมพัฒนาเด็กต่างๆ ไป
ปรับใช้อย่างเหมาะสม 

 
2.  โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที่ 5  

ปีงบประมาณ 2563 
การประชุมวางแผนการดำเนินงานเพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทย  คิดเป็น คิดดี คิดให้  ด้วย

สายใยพันผูก พื้นที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   

 
 

 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1-6 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563  ณ 
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563   ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   
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ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2563    ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2563 

   
 
 ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2563       ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2563 

   
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี     
คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก พื้นที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563       
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางแพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

 

ประชุมทีม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิด
ให้ ด้วยสายใยพันผูก พื้นที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

 
 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ตามคู่มือฯ กับพ่อแม่และลูกอายุ 

3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพ้ืนที่นำร่อง 
2. เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความผูกพันทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ความฉลาดทาง

อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเป็นเด็กคิดเป็น คิดดี คิดให้ 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 
งบประมาณโครงการ: 54,925 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
1. จำนวนแบบประเมินจำนวนแบบประเมินที่
ครบถ้วนและส่งคืน  25  ชุด ร้อยละ 83.33 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด  40 คน   
1. คณะทำงานและวิทยากร 10  คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้
2. เด็กอายุ 3-5 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามีความผูกพันทางอารมณ์ที่เพ่ิมขึ้น 

ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเป็นเด็กคิดเป็น คิดดี คิดให้ 
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2.2.4 กลุ่มวัยเรียน 

1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา 
การเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: 

HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาการเรียนและปัญหา

พฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
2. เพื่อให้ครูมีทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน และตระหนักถึงความสำคัญของการ

ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายคุณครูในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 
งบประมาณโครงการ: 92,310 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ร้อยละ 99.23 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

2. ประเมินทักษะในการดูแลช่วยเหลือ 
    ครูทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กดีขึ้น 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งหมด 82 คน ครูมีคะแนนดีขึ้นจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ผลลัพธ์ที่ได ้

1. เครือข่ายมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน และการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนกับระบบบริการสาธารณสุข
รวมไปถึงมีทักษะการจัดการปัญหาพฤติกรรมที่พบในเบื้องต้นได้ 

2. เด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมมีอาการดีขึ้น 
3. ครูมีทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม

ความฉลาด ทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร 

วัตถุประสงค์:  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง

ปัญหา การเรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
2. เพื่อให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน และ

ตระหนัก ถึงความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย: คุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
งบประมาณโครงการ: 165,282 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 85.65 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

2. ประเมินทักษะในการดูแลช่วยเหลือ 
     - ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะ
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กดีขึ้น 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งหมด 29 คน ครูมีคะแนนดีขึ้นจากเดิมคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ผลลัพธ์ที่ได ้

1. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังปัญหาการ
เรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน และการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียน
กับระบบบริการสาธารณสุขรวมไปถึงมีทักษะการจัดการปัญหาพฤติกรรมที่พบในเบื้องต้นได้ 

2. เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมมีอาการดีขึ้น 
3. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะการสื ่อสารกับผู ้ปกครองนักเร ียน 

ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
 

2.2.5 กลุ่มวัยรุ่น 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับบุคคลและครอบครัว 

 

ครั้งที่ 1 ณ รพ.สต. วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

 

 

 

ครั้งที่ 2 ณ รพ.สต. คลองโยง 1 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

 

 
 

 

ครั้งที่ 3 ณ รพ.สต. จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
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ครั้งที่ 4 ณ รพ.สต. บ้านดอนโฆ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครั้งที่ 5 ณ รพ.สต. ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 
 

ครั้งที่ 6 ณ สสอ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

ครั้งที่ 7 ณ รพ.สต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 

 

ครั้งที่ 8 ณ รพ.สต. ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
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วัตถุประสงค์:  
 1. ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับตัวบุคคลและครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นในชุมชนที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในระดับบุคคลและครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลและครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นในชุมชนพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  91,100 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 94.1 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. มีแนวทางส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. บุคคลและครอบครัวมีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง
ปัญหา การเรียนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 

2. เพื ่อวิเคราะห์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ ่นโดยชุมชนมีส่วนร ่วม                    
(TOP MODEL) ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวัยรุ่น อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี        
กลุ่มเป้าหมาย: คุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
งบประมาณโครงการ: 14,180 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 29 คน   
คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 84.34 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 

3. มีแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 

เอกสารแนบ แผนการดำเนินงานวัยรุ่น 
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการของกรมสุขภาพจิต 
2. จำนวนผู้เข้าประชุมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุม 
3. มีแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายครู นักเรียน) 
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ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้วัยรุ่นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความ

เข้าใจด้านทักษะชีวิตที่ดี สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน/ชุมชนของตนได้ 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสถานศึกษา เครือข่ายครู นักเรียน 
งบประมาณโครงการ: 59,578 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 28 คน   
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.35 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากิเลน อำเภอไทร-
โยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 59 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.35 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได ้

1. บุคลากรสถานศึกษามีทักษะในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง  
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีปัญหา

หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 
3. วัยรุ่นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะชีวิตที่ดี 

สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน/ชุมชนของตนได้ 
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  

ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยคให้มีทักษะการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มี
ปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 

2. เพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับตัวบุคคลและครอบครัวที่มีลู กวัยรุ่นในชุมชนที่
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยค 
งบประมาณโครงการ: 73,050 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1.  กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 คน   
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ 
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.78 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ผลลัพธ์ที่ได ้
1. บุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยคให้มีทักษะการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือมี

พฤติกรรมเสี่ยง 
2. บุคคลและครอบครัวที่มีลุกวัยรุ่นในชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีภูมิคุ้มกันทางใจ 
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
วัตถุประสงค์:  

1. เพื ่อเยี ่ยมเสริมพลังเครือข่ายรวมไปถึงทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานวัยรุ่นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาจากโปรแกรม HERO consultant 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรในท้องถิ่นอำเภอไทรโยค 
งบประมาณโครงการ: 16,060 บาท 
ผลการดำเนินงาน: 
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 92.45 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได ้

1. ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวัยรุ่นในอำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ทราบผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาจากโปรแกรม HERO consultant 
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2.2.6 กลุ่มวัยท างาน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย  
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือสร้างทักษะการสร้างเสริมอีคิวบุตรหลานให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอีคิวบุตรหลานในผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้

ส่งเสริมอีคิวบุตรหลานครอบครัว และชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน 
งบประมาณโครงการ: 15,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 57 คน     
1. คณะทำงานและวิทยากร 7 คน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 60 คน     
1. คณะทำงานและวิทยากร 10 คน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 120  1          

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ ในระดับมากถึงมากที่สุด 
2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความรู้
เพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 95.41 ของผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ที่ได ้
   ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีทักษะในการสร้างเสริมอีคิวบุตรหลาน สามารถเข้าใจและ

นำไปใช้ส ่งเสริมอีค ิวหลานในครอบครัว และชุมชน ให้เต ิบโตใช้ช ีว ิตในสังคมเป็นคนดี  
คนเก่ง และมีความสุข 
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2. โครงการเสริมสร้างพลังใจประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

วัตถุประสงค์:  
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ 
 2. เพื ่อให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชนมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 8 จังหวัด 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
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 กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5
ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยผ่านเครือข่ายสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพท่ี 5 
 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างสุขภาพใจในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 5 
 กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมเสริมพลังการเสริมสร้างสุขภาพใจในชุมชนเขตสุขภาพท่ี 5  
งบประมาณโครงการ: 203,618 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 
แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้ 10 ชุด 
 
กิจกรรมที่ 2 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 
กิจกรรมที ่3 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ     
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 
กิจกรรมที่ 1 
แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้ที่ส่งคืน 10 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 2 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 97.37 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
รวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 95.10 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
รวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด 
กิจกรรมที่ 3 
ครั้งที่ 1 
ร้อยละ 94.74 ของผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด 
ครั้งที่ 2 
ร้อยละ 97.54 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจรวมต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้
1.  ผู ้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมมีความรู ้ ทักษะ แนวทางในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ชุมชนต้นแบบเสริมสร้างสุขภาพใจในชุมชน (ชุมชนเมือง, ชุมชนชนบท) 
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2.2.7 กลุ่มวัยสูงอายุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและดูแล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด แห่งละ 1 คน 
 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 62 อำเภอ แห่งละ 1 คน 
งบประมาณโครงการ:  63,280 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 70 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86 

2. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู ้เข ้าร ่วมโครงการ 44 คน ตอบแบบสอบถาม   
42 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 

ร้อยละ 85.22 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากที่ส ุด (ตามแบบสรุปความพึง
พอใจแนบท้าย) 
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2. โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด        
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย:  

 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด แห่งละ 1 คน 
 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 62 อำเภอ แห่งละ 1 คน 
งบประมาณโครงการ:  92,990 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้สูงอายุมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. แบบตอบรับสื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต        
ในสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19) 

2. กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัด  มีจำนวนตอบรับสื่อ 8 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

รูปภาพที่ 20  สื่อความรู้ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพัด                                         
เพ่ือเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 5 
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุสำหรับญาติ/
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

 

ที่ทำการหมู่บ้าน ม.4 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม กม.5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 



 49 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกกระเรียน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตะโก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 



50 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตสำหรับญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด               
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 1. ผู ้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ญาติ/ผู ้ดูแลผู้ สูงอายุ ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 20 คน จำนวน 160 คน 
 2. คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 6 คน 
งบประมาณโครงการ:  101,977 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้สุขภาพจิตสำหรับญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

2. ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและสามารถป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

3. ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญ ตระหนัก ใส่ใจ ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 160  คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 101.88 

2. ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ         
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
ผู ้เข้าร่วมโครงการ 163 คน ตอบแบบสอบถาม  
160 คน คิดเป็นร้อยละ 98.16 

ร้อยละ 90.76 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ           
พึงพอใจมากถึงมากที่สุด (ตามแบบสรุปความพึง
พอใจแนบท้าย) 
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2.3 งานพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

โครงการและกจิกรรมทีด่ าเนนิการ 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ.  
ในพ้ืนที่ต้นแบบอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ.  

เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ.  
เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 สร้างความรอบรูส้ขุภาพจติและ

พฤติกรรมสขุภาพจติทีพึ่งประสงค์
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เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับประเด็น พชอ. 
สร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพ่ือให้เกิดระบบงานที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็น พชอ. ในเขตสุขภาพที่ 5 
 2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พชอ. 
 3. เพ่ือจัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในประเด็น พชอ. ของพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
 4. เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  49,968 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 15 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 113.33 
กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 1) กลุ่มเป้าหมาย 98 คน มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
101.02 
กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 2) กลุ่มเป้าหมาย 62 คน มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.52 
กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 15 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 133.34 
กิจกรรมที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย 25 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 112 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ      
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 99.69 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 



 53 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
 

ผลลัพธ์ที่ได้
1. เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็น พชอ. ในเขตสุขภาพที่ 5 
2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พชอ. 

นำไปสู่การมีแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในประเด็น พชอ. ของพ้ืนที่ เขตสุขภาพท่ี 5 
3. มีแผนการดำเนินงานในพื้นที ่ที ่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. แกนนำชุมชน/ประชาชน/อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หมู่บ้านเขาสิงห์โต 

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้
เกิดพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. หมู่บ้านเขาสิงห์โต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลบ่อพลอย และ
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เขตสุขภาพที่ 5 
 

ภาพกิจกรรม การพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ 
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 8 ชุมชน  

 

กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 1) ร้อยละ 99.31 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 2) ร้อยละ 99.21 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 3 ร้อยละ 98.42 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 4 ร้อยละ 99.62 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

รพ.สต. วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
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รพ.สต. สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

รพ.สต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วัดรางตันนิลประดิษฐ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านนาผักขวง อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 



 55 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

รพ.สต. งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ 14 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สสจ. สมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
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วัตถุประสงค:์  
 1. เพื ่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้เกิดพลังอึด ฮึด สู้   
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อให้ชุมชน องค์กรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 8 จังหวัด 
งบประมาณโครงการ:  72,220 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. ประชาชน ตัวแทนจากองค์กรในชุมชน มี เข้มแข็งทางจิตใจ เกิดพลังอึด ฮึด สู้  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ชุมชน องค์กรในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจใน
สถานการณ์ COVID-19 ร้อยละ 80 
 
 
 
 

บุคลากรสาธารณสุข ใน สสจ. สสอ.รพ.สต. ตัวแทน
จากองค์กร ประชาชน/แกนนำชุมชน และอสม มีความ
เข้มแข็งทางใจใน 3 ด้านประกอบด้วย ความทนทาน
ทางอารมณ์ (อึด) ด้านกำลังใจ (ฮึด) และด้านการ
จัดการกับปัญหา (สู ้)ระดับเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ 100 
และมีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
ให้แก่ตนเอง 

2. ประชาชนที่มีพฤติกรรมดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
- Social Distancing ร้อยละ 80 
- สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปพ้ืนที่
แออัดอย่างเป็นประจำ ร้อยละ 80 

ชุมชนมีมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยใน
ชุมชน มีการสื่อสารให้ความรู้ในการดูแล/ป้องกันตัวเอง
และผู้อ่ืน ส่งผลให้ประชาชน/แกนนำชุมชน และอสม.
ในชุมชน มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ร้อยละ 100 สวมหน้ากากอนามัย 
หลีกเลี่ยงการไปพ้ืนที่แออัดอย่างเป็นประจำ ร้อยละ 
100 มีการสร้างชุมชนให้รู้สึกสงบผ่านกระบวนการ
สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างชุมชนให้รู้สึกมี
ความหวัง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและให้
โอกาส สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ 
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3. โครงการประชุมแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพที่ 5 

วัตถุประสงค:์  

 1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟู
จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  17,180 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

 
ผลลัพธ์ที่ได้
 1. ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 สามารถดำเนินการตามแผนการ
ฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 70 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ      
พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

ร้อยละ 99.52 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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2.4 งานวกิฤตสขุภาพจติ (MCATT) 

โครงการและกจิกรรมทีด่ าเนนิการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟู

จิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา2019 (COVID- 19) 
3. เพื ่อเฝ้าระวังและปัญหาสุขภาพจิตสำหรับกลุ ่มเสี ่ยงใน 4 ประเด็น Burn out/Chronic 

Stress/Depression/Suicide 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 
งบประมาณโครงการ:  60,520 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  343  คน  และผู้
เข้าประชุมให้ความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุด 

 
ผลลัพธ์ที่ได้

1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับความรู้และแนวทางการดำเนินงานแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ
ระยะที่ 4 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิต ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ
สามารถดำรงชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

2. จังหวัดราชบุรีมีการจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนการดูแล
สุขภาพจิต เชิงรุกในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงซ้ำซ้อนกับโครงการ
ของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 จึงบูรณาการร่วมกับของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ใช้งบประมาณของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มเป้าหมายโครงการฯเข้าร่วม
โครงการน้อยกว่าที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจงานเร่งด่วน จึงไม่ได้จัดโครงการตามระยะเวลาที่
กำหนดได้ 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.5 งานสือ่สารสขุภาพจติ 

โครงการและกจิกรรมทีด่ าเนนิการ 

โครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่ายส่ือมวลชน  
เขตสุขภาพที่ 5 

 

 
วัตถุประสงค์:  
 1. เพ่ือพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจด้วยพลังอึด ฮึด สู้ และการสร้างวัคซีนครอบครัวด้วย 3 พลัง 
 2. เพ่ือสื่อสารความรู้เรื่องวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อมวลชน 8 จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายสื่อมวลชน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 จาก 8 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน 
งบประมาณโครงการ: 392,360 บาท 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาความเชีย่วชาญทางวชิาการ

ด้านส่งเสรมิสขุภาพจติและป้องกนัปัญหาสขุภาพจติ
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 80 มีคะแนน
ความรู้หลังอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ร้อยละ 81.25 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคะแนน
ความรู้หลังอบรมมากกว่าร้อยละ 80   

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนมากกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 
 

จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทั้งหมด 48 คนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนมากกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม คิด
เป็นร้อยละ 2.10  
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ 48  คน 
จากทั้งหมด 53 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากที ่ส ุด คิดเป็นร้อยละ 
93.23 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ผลลัพธ์ที่ได ้

1. เครือข่ายสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจด้วยพลังอึด ฮึด สู้ และการ
สร้างวัคซีนครอบครัวด้วย 3 พลัง 

2. เครือข่ายสื่อมวลชนสื่อสารความรู้เรื ่องวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวไปสู่
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.6 การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนางานการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) 

 
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมสุขภาพจิต 
โดยศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ให้สามารถดำเนินการรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์อย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 2. เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3. เพ่ือให้ความรู้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ทราบถึงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 20 คน 
งบประมาณโครงการ:  11,000 บาท 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95.24 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วม
ในก ิ จ ก ร รมอย ่ า งน ้ อ ย ร ้ อ ยล ะ  8 0  ขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 90.25 (15 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ที่ได ้
 1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 
 3. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ และเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) สำหรับ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.7 โครงการสรา้งเสรมิจติส านกึและคา่นยิมในการปฏบิตังิาน 

ตามหลกัธรรมาภบิาล 

 
โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

 

  
 

  

   
 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพ่ือสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
 3. เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที ่ที ่สำคัญตามแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 21 คน 
งบประมาณโครงการ:  16,790 บาท 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.8 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานด้านต่างๆ  
 2. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ปัญหา/อุปสรรค การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 21 คน 
งบประมาณโครงการ: 32,422 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ร้อยละ 100 (21 คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้ากิจกรรม 

ผลลัพธ์ที่ได ้
 1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานด้านต่างๆ  
 2. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ได้ว ิเคราะห์กระบวนการทำงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

2.9  โครงการสรปุผลการด าเนนิงานปี 2563 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 

 
 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 



68 

 

รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
วัตถุประสงค์: 
 1. เพื่อสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานสุขภาพจิต ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา 
และนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
 2. เพื ่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จำนวน 20 คน 
งบประมาณโครงการ: 87,420 บาท 
ผลการดำเนินงาน:  
 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้
 1. ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ได้ผลสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2563 
 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้แผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 21 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 94.74  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจมากถึงมากท่ีสุด 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 

  รายงานการเงนิ 

 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 

- เปรียบเทียบการใชจ้่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และ 

ปี พ.ศ. 2563 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
รายงานการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเบิกจ่ายจริงตามยอดค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
งบบุคลากร 465,354.00 1.57 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค และค่าอ่ืนๆ 

2,139,500.00 7.22 

งบดำเนินงาน  
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย 

2,224,733.00 7.50 

งบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 24,825,520.00 83.71 
รวมทั้งสิ้น 29,655,107.00 100.00 

 
 
 แผนภูมิแท่งแสดงยอดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
  

แผนภูมวิงกลมแสดงสัดส่วนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
แผนภูมทิี ่2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 

1.57%

7.22%

7.5%

83.71% 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่นๆ

งบด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

 จากการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 กับปีพ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่าศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 มีรายจ่ายงบบุคลากรของปี 2562 อยู่ที่ 309 ,000 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 465,354 บาท  
มียอดรายจ่ายเพิ่มขึ้น 156,354 บาท รายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่า
อ่ืนๆ ของปี 2562 อยู่ที่ 3,231,800 บาท ปี 2563 อยู่ท่ี 2,139,500 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 1,092,300 
บาท รายจ่ายงบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของปี 2562 อยู่ที่ 2 ,483,200 บาท ปี 2563 
อยู่ที ่ 2,224,733 บาท มียอดรายจ่ายลดลง 258 ,467 บาท และรายจ่ายงบลงทุนของปี 2562 อยู่ที่ 
16,000 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 24,825,520 บาท มียอดรายจ่ายเพิ่มขึ้น 24,809,520 บาท 

สรุป วิเคราะห์สถานะการเงินในภาพรวมของศูนย์สุขภาพจิตที ่ 5 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มียอดการใช้จ่ายงบประมาณปีพ.ศ. 2562 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 
6,040,000 บาท ปีพ.ศ. 2563 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 29,655,107 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 23,615,107 บาท 
โดยงบที่เพ่ิมขึ้นมาเป็นรายจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 83.71 ของงบรายจ่ายทั้งหมด เพราะศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 5 จะมีการย้ายสำนักงานใหม่บนพื้นที่โล่งว่าง ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม จำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคาที่พัก และสิ่งที่จำเป็นอ่ืนๆ คาดว่า
สร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ส่วนรายจ่ายงบประมาณในด้านอื่นๆ ก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตาม
แผนปฏิบัติการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
ภาคผนวก 1 

 
ภาพการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่พักศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ ตำบลลาด

ใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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รายงานประจ าปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

ภาคผนวก 2

 

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
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