แบบฟอร์ม 1
แบบรายงานผลการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที�มีคุณภาพและเชื�อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย
 รอบ 6 เดือนแรก (ตค.58 - มีค.59)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมย. - กย.59)

เขตสุขภาพที.� ..............................

หน่วยงานเก็บข้อมูล : ศูนย์สุขภาพจิตที.� .................

จํานวนโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที�รับผิดชอบทั้งหมด.............................แห่ง
คําชี้แจง : โปรดทําเครื�องหมาย  ในช่องที�มีการดําเนินการ

นับจํานวนผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง /
ยาเสพติด /ปั ญหาการ
ติดสุรา เป็ นราย
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
โรงพยาบาล
ชุมชนทัง้ หมดที่
รับผิดชอบในเขต
สุขภาพนัน
้ ๆ

บุคลากรได ้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ปี งบประมาณ 2559

จํานวนผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดสุราที่ได้รับการดูแล
ด้านสังคมจิตใจ

สุรา
จํานวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยปัญหาการติดสุรา
ทั้งหมด

จํานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการดูแลด้านสังคม
จิตใจ

ยาเสพติด
จํานวนผู้ป่วยมี่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติด
ทั้งหมด

จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการดูแลด้านสังคม
จิตใจ

ตํารวจ

อื่น ๆ(โปรดระบุ )

โรงเรียน

สถานประ
กอบการ

3.2 นอกหน่วยงาน

อื่น ๆ(โปรดระบุ)

วัยรุ่น

NCD

สุรา/ยาเสพติด

ANC

OPD

การติดตามผล

อื่น ๆ(โปรดระบุ )

การส่งต่อบริการ/ข้อมูล

เสียงตามสายความรู้สุขภาพจิต

อบรมให้ความรู้

ให้คําปรึกษา

เยี่ยมบ้าน

อื่น ๆ(โปรดระบุ )

ศูนย์พึ่งได้

3.1 ในหน่วยงาน
บริการเชิงรับ

คลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่

เฝ้าระวัง

ประเมิน/คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต

อบรมให้ความรู้

ความรุนแรง

จัดกิจกรรม

บริการเชิงรุก

รณรงค์ให้ความรู้

โรคเรื้อรัง

สุรา/ยาเสพติด

โรคเรื้อรัง

2.2บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

วัยทํางาน

ความรุนแรง

สุรา/ยาเสพติด

โรคเรื้อรัง

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ความรุนแรง

สุรา/ยาเสพติด

วัยรุ่น

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

รายชื่อ
โรงพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบ/
จังหวัด

2.1การจัดบริการ

3.การบูรณาการการดูแลทางด้านสังคมจิตใจ

จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิก NCD
ทั้งหมด

2.การบริการ
1.ผู้รับผิดชอบได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในประเด็น

ความหมายตามตัวชี้วัด "ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที�มีคุณภาพและเชื�อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย"
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที�มีคุณภาพและเชื�อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยบริการ
ระดับโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ ทั้งโรงพยาบาลชุมชนเดิมและที่เปิดใหม่ มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจที่มีคุณภาพในกลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน โดยมี
องค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านบุคลากร : มีผู้รับผิดชอบ/ทีมดูแลด้านสังคมจิตใจที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามประเด็นปัญหา
สําคัญของกลุ่มวัย เช่น ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความรุนแรง สุรา/ยาเสพติด โรคเรื้อรัง

2. ด้านบริการ : มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สําหรับกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง โดยใช้กระบวนการให้การดูแลด้านสังคมจิตใจ และ/
หรือการให้การปรึกษาในประเด็นปัญหา ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความรุนแรง สุรา/ยาเสพติด โรคเรื้อรัง การบริการเชิงรุก เป็นการให้บริการนอกหน่วยงาน (Out reach) โดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ในพื้นที่ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ชุมชน การคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การ
จัดกิจกรรมในชุมชนร่วมกับเครือข่ายต่างๆ คลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่ เป็นต้น การบริการเชิงรับ เช่น การให้บริการปรึกษา การส่งต่อบริการ/ข้อมูลและติดตามเพื่อได้รับการดูแลต่อเนื่องทั้ง
ทางด้านสังคมและจิตใจ ส่งต่อเพื่อขอรับบริการต่อเนื่องที่ศูนย์ให้คําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial clinic) บ้านพักเด็กและครอบครัว ส่งต่อข้อมูลเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน การติดตามทาง
โทรศัพท์ เป็นต้น

3. ด้านบูรณาการ : เป็นการประสานการดําเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือฯ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เช่น การดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจนักเรียนในโรงเรียน (OHOS) การดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวในศูนย์พึ่งได้ การดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจในสถานประกอบการ การดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจในคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นต้น

วัยรุ่น หมายถึง ประชาชนอายุ 15-19 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งที่อยู่นอกระบบการศึกษา และวัยรุ่นในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการทํางานในสถานประกอบการ แต่อาจทํางานแบบPart
time (เรียนไปด้วยทํางานไปด้วย) เป็นยุวเกษตรกร หรือรับจ้างที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ

วัยทํางาน หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี ซึ่งอายุ 15-19 ปีจะคาบเกี่ยวกับวัยรุ่น ถ้าคนกลุ่มนี้ออกนอกระบบการศึกษาและเข้าสู่ระบบการทํางานในสถานประกอบการ
ให้ถือว่าเป็นกลุ่มวัยทํางาน

การดูแลทางด้านสังคมจิตใจ หมายถึง กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองตามความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการที่เกิดความครอบคลุมทางด้าน
สังคมจิตใจ เช่น การประเมิน/คัดกรองสุขภาพจิต การให้คําปรึกษา การประสานแหล่งให้ความช่วยเหลือ ส่งต่อ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที�มีคุณภาพและเชื�อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย

จังหวัด

จํานวน รพช. จํานวน รพช.ที�ทําครบ 3 ด้าน
ในจังหวัด
x 4 ประเด็น

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวน รพช.ที�ทําครบ 3 ด้าน
x ไม่ครบ 4 ประเด็น

โรงพยาบาลชุมชนทีม
่ ก
ี ารจัดบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ใน
กลุ่มวัยรุน
่ วัยทํางาน ทีม
่ อ
ี งค์ประกอบครบทงั้ 3 ด้าน
(บุคลากร บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต และ
บูรณาการ) และครอบคลุมทงั้ 4 ประเด็น
(สุรา/ยาเสพติด ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ความรุนแรง โรคเรือ
้ รัง)
เป้าหมาย 6 เดือนแรก : ร้อยละ 40
เป้าหมาย 6 เดือนหล ัง : ร้อยละ 80

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวน รพช.ที�ทําไม่ครบ 3
ด้าน
x ไม่ครบ 4 ประเด็น

คิดเป็นร้อย
ละ

โรงพยาบาลชุมชนทีม
่ ก
ี ารจัดบริการดูแล
ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ในกลุ่มวัยรุน
่ วัย
ทํางาน
ทีม
่ อ
ี งค์ประกอบครบทงั้ 3 ด้าน(บุคลากร
บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้ องกันปั ญหา
สุขภาพจิต และบูรณาการ ) แต่ไม่ครบ 4
ประเด็น (สุรา/ยาเสพติด ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ความ
รุนแรง โรคเรือ
้ รัง)

สามารถ download แบบรายงานได้ที่ http://www.sorporsor.com/2013-12-16-12-32-50/working_age.html

