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สรุปผลงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2558
สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
------------------------------------------กลุ่มปฐมวัย-วัยเรียน
แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุขผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจ กรรมหลั ก ที่ 1.6 บู ร ณาการการพั ฒ นาด้ านสุข ภาพโครงการพั ฒ นาปฐมวัย โดยประชาคมมี ส่ วนร่ ว ม
บทบาทของสานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตในการดาเนินงานปฐมวัย/วัยเรียนในปี 2558 มีดังนี้
บทบาท
1. การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการ/เทคโนโลยี

ปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัย จากแม่วัยรุ่น

2.การขับเคลื่อนระดับกรม ฯ

-ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนฯ
-การประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น

ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนฯ
-การประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น

3.การผลิตสื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน

-คู่มืออีคิวเด็กปฐมวัยฯ
-แบบประเมินEQ เด็ก

-คู่มืออีคิวเด็กประถมศึกษา
-แบบประเมินEQ เด็ก 6 - 11 ปี
ฉบับย่อ

4.ร่วมกับกรมอื่นในการพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการ/เทคโนโลยี

-คณะทางานพิจารณาปรับปรุง
ทบทวนสุขบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.
2558 กองสุขศึกษา
-คณะทางาน Public Mental
Health
กรมสุขภาพจิต
-บทความวิชาการ เพื่อนาไปเผยแพร่
ในงานวันสาคัญเกี่ยวกับเด็กและสตรี

-

การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ/เทคโนโลยี
 คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สาหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กนักเรียน สาหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา
 แบบประเมิน EQ เด็ก 3-5 ปีและ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) สาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง และครู

วัยเรียน
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เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 ระดับประเทศ เด็กไทย มีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า 100) ปี 2559
 ระดับกระทรวง เด็กปฐมวัย 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (85%) ปี 2558-2559
 ระดับกรม เด็กปฐมวัย 0-5 ปี กลุ่มเสี่ยง ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่า 80%)
- เด็กตั้งแต่แรกคลอดที่มีน้าหนักแรกเกิด <2,500 กรัม
- เด็กมีภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด
- เด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่น
- เด็กที่ได้รับการทดสอบด้วยแบบคัดกรองอนามัย 55 แล้วไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งในช่วงอายุ
ของตนเอง

ผลการดาเนินงานปี 2558 (ต.ค.57 – ถึงปัจจุบัน)
1. เอกสารการทบทวนวรรณกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและโปรแกรมการดาเนินงาน
2. รายงานสรุปการการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและ Best practice ในพื้นที่ 4 ภาค คือ พื้นที่
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
และอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ต้นร่างแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น พัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และผ่านการวิพากษ์แล้ว
การพัฒนางานในอนาคต
ดาเนินกิจกรรมตามแผน ปี 2559 ทดลองใช้คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น
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งานวัยรุ่น
โครงการบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น ปี ที่ 2 สานักส่งเสริมและพัฒ นาสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดการดาเนินงานในปี 2558 ดังนี้
1.กิจกรรม/โครงการบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น ปีที่ 2 ของสานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กิจกรรม
1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
การ ดาเนินงานสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น
(บูรณาการกับทุกโครงการที่ชี้แจงโดย
ส่วนกลาง)
2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ Teen Manager

การดาเนินงาน
วันที่ 10 ต.ค. 57
- บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตและสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรม
สุขภาพจิต 220 คน ทราบนโยบายปี 58
- ความพึงพอใจร้อยละ 85.05
วันที่ 20-21 พ.ย. 57
- ผู้เข้าร่วมในสังกัด 30 คน นอกสังกัด 140 คน บุคลากรระดับ
เขต/จังหวัด ที่รับผิดชอบแผนงานวัยรุ่น
- ทราบกรอบแนวคิดแนวทางการดาเนินงานจัดบริการสุขภาพวัยรุ่น
แบบบูรณาการ และวางแผนพัฒนางานในเขตสุขภาพ
- ความพึงพอใจร้อยละ 80.08
กิจกรรมจะดาเนินงานต่อ
- สารวจการดาเนินงานการดูแลบริหารจัดการสุขภาพวัยรุ่นให้ศูนย์
สุขภาพจิตเขตรายงาน (เม.ย.58)

3. ผลิตคู่มือการดาเนินงานสุขภาพวัยรุ่น - จัดพิมพ์ ช่วงเดือน พ.ย. 57
แบบบูรณาการ ปรับปรุง
จานวน 1,500 เล่ม
- ส่งให้ศูนย์สุขภาพจิต และผู้นิเทศงานของกรมสุขภาพจิต
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตคู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนใน
ชุมชน

วันที่ 8 ธ.ค. 57
- ผู้เข้าร่วมในสังกัด 5 คน นอกสังกัด 10 คน ร่วม การตรวจสอบ
คุณภาพและปรับปรุงเนื้อหาสามารถนาไปผลิตได้

5. ผลิตคู่มือส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและ
เยาวชนในชุมชน

- จัดพิมพ์ในช่วงเดือน ม.ค. 58 (เบิกจ่ายเดือน ก.พ.58) จานวน
5,000 เล่ม ส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตเขต
- บุคลากรในพื้นที่มีแนวทางในการจัดบริการ
เชิงรุก(outreach service) จัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เยาวชนมีส่วนร่วม
จัดพื้นที่การเรียนรู้สาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
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กิจกรรม
6. พัฒนาคู่มือพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ในวัยรุ่น 4 เล่ม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เล่ม 1 อายุ 12-16 ปี : ค้นหาตัวเอง
สร้างความภาคภูมิใจ มีเป้าหมายชีวิต
เล่ม 2 อายุ 16-18 ปี : การมีพื้นที่
ของกลุ่ม เรียนรู้การตัดสินใจ อดทน
มุ่งมั่น จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและ
กลุ่มเพื่อนผ่านประสบการณ์ตรง
เล่ม 3 อายุ 18 ปีขึ้นไป เน้นการรู้จัก
ตนเอง มีเป้าหมายชีวิต และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เล่ม 4 อาชีวศึกษา เน้นการเรียนรู้
อารมณ์ ความรู้สึก การควบคุมอารมณ์
สร้างความภาคภูมิใจตนเอง การมีจิต
อาสาและรับชอบต่อสังคม
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ Teen Manager

การดาเนินงาน
จัดการประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือฯ
- วันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ. 58 (รุ่นที่ 1)
ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.71
- วันที่ 6 ก.พ.- 8 ก.พ. 58 (รุ่นที่ 2)
ความพึงพอใจร้อยละ 95.17
- วันที่ 20 ก.พ.- 22 ก.พ. 58 (รุ่นที่ 3)
ความพึงพอใจร้อยละ 95.45
- วันที่ 27 ก.พ.- 1 มี.ค. 58 (รุ่นที่ 4)
ความพึงพอใจร้อยละ 80.95
ผลลัพธ์ คือ ได้คู่มือที่ผ่านการทดลองใช้
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

ซึ่งจะดาเนินการในวันที่ 21-22 เม.ย. 58
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. รูปแบบ บทบาทหน้าที่ กระบวนการทางาน
2. ความรู้ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของ Teen
manager
3. การเชื่อมโยงบูรณาการงานวัยรุ่นในพื้นที่
กิจกรรมจะดาเนินงานต่อ
นาข้อมูลที่ได้จากการประชุมฯ มาพัฒนาการดาเนินงาน Teen
manager

2.กิจกรรม/โครงการที่ทาร่วมกับกลุ่มวัยของสานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กิจกรรม
การดาเนินงาน
1.ประชุมเพื่อจัดทาร่าง
จัดประชุมฯ จานวน 3 ครั้ง เพื่อระดมสมองวิพากษ์และเขียน
มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน มาตรฐานร่วมกัน ซึ่งจะได้มาตรฐานฯ พร้อมทดลองใช้
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน
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3.กิจกรรม/โครงการ การบูรณาการงานวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม
1. คณะทางานการดูแลสุขภาพ
วัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวง
สาธารณสุข

การดาเนินงาน
1. (ร่าง)คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ
กระทรวงสาธารณสุข (สยส.เสนออธิบดีแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานฯ)
2. จัดประชุมคณะทางานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ
กระทรวงสาธารณสุขประจาเดือน ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง
3. จัดเตรียมข้อมูล ประสานขอข้อมูลและสนับสนุนการทางานด้าน
วิชาการแก่คณะ
3. สรุปการประชุมฯ และจัดทาทาเนียบเครือข่าย
กิจกรรมจะดาเนินงานต่อ
1. ทักษะชีวิตแบบบูรณาการ (คู่มือการนาทักษะชีวิตไปใช้ในการ
ดาเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่น สาหรับบุคลากร สธ.)
2. บูรณาการงานวัยรุ่นในชุมชนของ 3 กรม
(แนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกแก่วัยรุ่นในชุมชน)
3. มีการประชุมคณะทางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
(เดือนละ 1 ครั้ง)

2.บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับ 1.ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)
วัยรุน่ และเยาวชน ฉบับบูรณาการ และทดลองใช้เกณฑ์ประเมินบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสารวจและประเมิน
โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน ฉบับบูรณาการ (จ.เชียงใหม่ และ จ.ชลบุรี)
3.(ร่าง)คาสั่งแต่งตั้งรายชื่อผู้ตรวจประเมิน (สยส.เสนออธิบดีแต่งตั้ง)
ซึ่งผู้ที่มีรายนามในคาสั่งและผ่านการอบรมฯ จะมีการลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินในปี 2558 เป็นต้นไป
3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.ร่วมประชุมและพัฒนาเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. ร่างรายชื่อผู้ตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สานักส่งเสริม
สุขภาพ แจ้งว่าจะดาเนินการตามระบบเดิม)
3.ร่วมประชุมชี้แจงการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพกับเครือข่ายจัดโดย
สานักส่งเสริมสุขภาพ
4.ร่วมจัดทาหลักสูตรการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ สาหรับเยาวชน

4.การดาเนินงานเชิงรุกสู่ชุมชน

1.ร่วมบูรณาการเนื้อหาและทดลองใช้คู่มือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่
ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
ร่วมกับกรมควบคุมโรค
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4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.โครงการการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อบูรณาการงานตาม
กลุ่มวัย
- ร่วมจัดทาโครงการฯ
- สรุปข้อเสนอในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยของนักวิชาการ/บุคลากรสานักส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพจิต
2.ร่วมโครงการการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานให้บริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 1323
(วิเคราะห์ระบบงาน/หลักสูตร)
3.ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง วัยรุ่นกับระบบบริการสุขภาพจิต จัดโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีตัวแทนจากกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยร่วมด้วย (เสนอแนะ/วิพากษ์ และสรุป
ประเด็นสาคัญจากงานวิจัย)
4.พัฒนาและจัดทาช่องทางการสื่อสาร/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่น ผ่านทาง Facebook
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านวัยรุ่นและประชาชนที่สนใจเรื่องสุขภาพวัยรุ่น
วิเคราะห์การดาเนินงานของกลุ่มวัยรุ่น สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตตาม 5 มาตรการหลัก
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วัยทางาน
การบูรณาการการดาเนินงานวัยทางานในเขตสุขภาพ ปี2558 ประชากรวัยทางานป่วยและตาย
ลดลง จาก โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุทางถนน ตามมาตรการดังนี้
มาตรการ :สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร
มาตรการ :พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
จานวนสถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลการดาเนินการสถานประกอบการปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 10,481 แห่ง
รพศ. รพท. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70
ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 20 ของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัดมีการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับพนักงานสถานประกอบการ
ร้อยละ 70 ของรพช.ที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจโดยเชื่อมโยงกับระบบ
บริการตามกลุ่มวัย เน้นโรคเรื้อรัง สุรา/ยาเสพติด ความรุนแรง
ผลการดาเนินงานวัยทางานปีงบประมาณ 2558
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วัยสูงอายุและผู้พิการ
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ ประจาปี 2558
ผลงานตามแผนรอบ 6 เดือนแรก
กิจกรรม
ผลผลิต/ผลที่ได้รับ
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน/รพจ./ บุคลากรของสถาบัน/รพจ./ศจ. สังกัดกรมสุขภาพจิต
ศจ. สังกัดกรมสุขภาพจิตในการเป็นพี่เลี้ยงของ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยงของ รพช./รพ.
รพช./รพ.สต.ในการดาเนินงานส่งเสริม
สต.ในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
2. สนับสนุนสื่อในการดาเนินงานในพื้นที่
สื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนหน่วยงานสังกัดกรม
สุขภาพจิตดาเนินการในพื้น
3. สนับสนุนสถาบัน/ รพจ./ศจ.ในการ
สถาบัน/ รพจ.สังกัดกรมสุขภาพจิต 13 แห่ง และ ศจ.
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา ร่วมกับเขตสุขภาพวางแผนการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุร่วมกับเขตสุขภาพ
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
งานนอกแผนรอบ 6 เดือนแรก
กิจกรรม
ผลผลิต/ผลที่ได้รับ
1. จัดทาแผนสูงอายุของกรมสุขภาพจิต
ได้แผนสูงอายุของกรมสุขภาพจิต
2. จัดนิทรรศการ เรื่อง หมอครอบครัว (Family Care
มีการเผยแพร่งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุของกรม
Team)กับการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุของกระทรวง
สุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับหมอครอบครัว
สาธารณสุข ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 22 ธ.ค. 57)
3. ร่วมจัดทาหลักสูตร Care Manager
หลักสูตร Care Manager มีข้อมูลด้าน
ร่วมกับกรมอนามัย โดยเพิ่มเติมสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต สุขภาพจิตครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพื่อให้เห็นความสาคัญของ
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ความจาเป็นในการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าจากปัญหาเคมีสื่อประสาทลดลงในผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การนาทักษะการสื่อสารมาใช้ในการสัมภาษณ์
4. ร่วมจัดทาคู่มือทีมหมอครอบครัวของมูลนิธิแพทย์ชนบท ได้บูรณาการเรื่องการเยี่ยมบ้าน/การดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับ สปสช. และ สสส.
สูงอายุระยะสุดท้าย/การชื่นชมและให้กาลังใจ/
การจัดการความเครียดและการส่งต่อเพื่อเป็น
แนวทางดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานทีมหมอ
ครอบครัว
5. ร่วมจัดทามาตรฐานการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน ได้นาเรื่องการคัดกรองความสุข ภาวะซึมเศร้า
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
เป็นตัวประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
มนุษย์ กรมอนามัย กรมการแพทย์ สานักนโยบายและ
ชุมชน (เน้นทั้ง 3 กลุ่มคือติดสังคม ติดบ้าน ติด
ยุทธศาสตร์สธ.
เตียง) โดยใช้ในแบบประเมิน Social Care
Plan ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (ยังไม่ได้มีการดาเนินการต่อ)
6. ร่วมพิจารณา Proposal Healthy Aging ของกรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อนามัยเพื่อเสนอ WHO
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กลุ่มพัฒนาพื้นที่บริการ
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ อ าเภอเพื่ อพั ฒ น าระบ บ สุ ข ภาพ จิ ต ชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ 2558 (District Health System: DHS)
ขั้นตอนการดาเนินงานสาคัญ
1. คัดเลือกพื้นที่ พ.ย. - ธ.ค. 57
 เป้าหมาย ร้อยละ 50 จาก 856 อาเภอ และ 50 ชุมชน ใน กทม. (รวมเป้าหมาย 453 แห่ง)
 พื้นที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 522 แห่ง (57.61) แบ่งเป็น
- อาเภอ 495 แห่ง
- ชุมชน 27 แห่ง

2. พัฒ นาคู่มือ/แนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอาเภอปีง บประมาณ 2558
ดาเนิน งานในช่วงเดือ น ต.ค. - พ.ย. 57 โดยปรับ ปรุง และพั ฒ นาจากข้อเสนอแนะ/เสีย งสะท้อ น
ปี 2557 นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มวัย ศูนย์สุขภาพจิต เครือข่ายในพื้นที่
3. พัฒนาบุคลากรศูนย์และเครือข่ายในพื้นที่ 2 รุ่น ช่วงเดือน พ.ย. 57 ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 102
คน มีความรู้เทคนิคการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอาเภอและการสร้างการมีส่วน
ร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.8 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 97.5
4. ขับเคลื่อนงานในพื้นที่
สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต มีบทบาทดังนี้
- สนับสนุนองค์ความรู้สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
- นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน (ให้กาลังใจและให้คาแนะนาเพิ่มเติม)
ศูนย์สุขภาพจิต มีบทบาทดังนี้
- สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการแผนสุขภาพจิตเข้ากับแผนDHS ในพื้นที่
- สนับสนุนวิชาการสุขภาพจิต
- นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
พื้นที่ที่เข้าร่วม มีบทบาทดังนี้
- จัดทาแผนสุขภาพจิตที่บูรณาการเข้ากับระบบDHS
- ดูแลสุขภาพกายและจิตไปพร้อมๆกัน
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หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากร 14-16 ธ.ค.57
2. อบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 1 25 ม.ค.- 9
ก.พ.58 ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 43 คน ผลการประเมินหลักสูตร ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 97.5 และมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.7

3. อบรม รุ่นที่ 2 19 เม.ย.-1 พ.ค.58
กิจกรรมที่กาลังจะดาเนินการต่อไป
จัดอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2
(ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558) กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน

