สรุปผลการดาเนินงานสานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตประจาปี 2559
การดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ประจาปี 2559
สำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตรับผิดชอบกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
ประชำชนทุกกลุ่มวัย โดยรับผิดชอบเป็นผู้บริหำรโครงกำร (PM) หลักและร่วม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
❖ การดาเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย
ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำสติปัญญำเด็กไทยวัยเรียน โดยสถำบันรำชำนุกูลเป็น PM
หลัก และสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM ร่วม
• ผลการดาเนินงาน
1) มีเด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร ด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยที่มีปัญหำพัฒนำกำร:TEDA4I ร้อยละ 80.05 (จำนวน 8,452 คน จำกจำนวน 10,559 คน)
2) มีเด็กที่คัดกรองพัฒนำกำรซ้ำ ด้วยแบบประเมิน DSPM ครั้งที่ 2 พบมีพัฒนำกำรสมวัย
ร้อยละ 90.55(จำนวน 101,187 คน จำกจำนวน 111,746 คน) และมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ ร้อยละ 9.45 (จำนวน
10,559 จำกจำนวน 111,746 คน)
3) ร่วมกับกรมอนำมัย ในกำรปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สุขภำพจิตของมำรดำ
❖ การดาเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน
ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำสติปัญญำเด็กไทยวัยเรียน โดยสถำบันรำชำนุกูลเป็น PM
หลัก และสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM ร่วม
• ผลการดาเนินงาน
1) เด็กประถมศึกษำปีที่ 1 มี IQ เฉลี่ย เท่ำกับ 98.23 (จำนวนนักเรียนที่นำมำวิเครำะห์
จำนวน 23,641 คน) และ มี EQ ระดับปกติ ร้อยละ 64.1
2) กำกับ ติดตำมกำรใช้คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงอีคิวนักเรียน สำหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษำ ใน 5 พื้นที่ ได้แก่
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเทพสถิตย์ อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
- ภำคใต้ โรงเรียนบ้ำนพระพุทธ อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ
- ภำคกลำง โรงเรียนบ้ำนแพ้ววิทยำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
โรงเรียนบ้ำนหัวถนน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท
- ภำคเหนือ โรงเรียนบ้ำนห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
3) พัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
เด็กวัยเรียน
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❖ การดาเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น
1) ดำเนินกำรโครงกำรบูรณำกำรระบบสุขภำพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่นและโครงกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิตและควำมเข้ำใจเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดยสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์เป็น
PM หลัก และสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM ร่วม
2) สำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต ดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทีมนักจัดกำรสุขภำพ
วัยรุ่น (Teen Manager)
• ผลการดาเนินงาน
1) พัฒนำและผลิตสื่อองค์ควำมรู้คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ สำหรับ
ดำเนินกำรดูแลสุขภำพวัยรุ่นในพื้นที่ จำนวน 4 เล่ม
- คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในวัยรุ่นอำยุ 12 – 16 ปี
- คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในวัยรุ่นอำยุ 16 – 18 ปี
- คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในวัยรุ่นอำยุ 18 ปีขึ้นไป
- คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในวัยรุ่น อำชีวศึกษำ กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2) ประชุมคณะทำงำนกำรดูแลสุขภำพวัยรุ่นแบบบูรณำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจำกกรมสุขภำพจิต กรมอนำมัย กรมควบคุมโรค และกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จำนวน
6 ครั้งต่อปี
3) ถอดบทเรียนกำรทำงำนวัยรุ่นในพื้นที่ร่วมกับระบบสุขภำพอำเภอ และจัดทำกรอบและ
ข้อกำหนดจำกกำรถอดบทเรียนกำรดำเนินงำนดูแลสุขภำพวัยรุ่น
4) พัฒนำศักยภำพทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น (Teen Manager) ระดับเขตและจังหวัด
4.1) อบรมทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น (Teen Manager) ระดับเขตและจังหวัดใน
12 เขตสุขภำพและเขตกรุงเทพมหำนคร จำนวน 300 คน
4.2) ชุดคู่มือกำรดำเนินงำนดูแลสุขภำพวัยรุ่นแบบบูรณำกำรในพื้นที่สำหรับทีมนักจัดกำร
สุขภำพวัยรุ่น (Teen Manager) ในพื้นที่
- คู่มือกำรดำเนินงำนของทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น Teen Mannager
- คู่มือกำรใช้ชีวิตวัยรุ่น
- คู่มือกำรส่งเสริมสุขภำพวัยุร่นและเยำวชนในชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
- องค์ควำมรู้กำรดำเนินงำนดูแลสุขภำพวัยรุ่นสำหรับทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น
(Teen Manager)
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❖ การดาเนินงานสุขภาพจิตวัยทางาน
ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในวัยทำงำน
โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM
• ผลการดาเนินงาน
1) โรงพยำบำลชุมชน ร้อยละ 91.16 (จำนวน 711 แห่ง) ของโรงพยำบำลชุมชนมีกำรจัดบริกำร
ดูแลช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ โดยเชื่อมโยงกับระบบบริกำรในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงำน ที่มีองค์ประกอบคุณภำพครบ
ทั้ง 3 ด้ำน คือ บุคลำกร กำรบริกำร และกำรบูรณำกำร ใน 4 ประเด็นปัญหำ คือ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สุรำ/ยำเสพติด
ควำมรุนแรง และโรคเรื้อรัง

2) สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรประเมินระดับจังหวัดมีกำรจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและ
ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตให้กับพนักงำนในสถำนประกอบกำร ร้อยละ 100 (จำนวน 94 แห่ง)
3) เกิดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีสุขภำพจิตที่ได้จำกกำรพัฒนำ จำนวน 2 รำยกำรคือ
3.1 มำตรฐำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตสำหรับโรงพยำบำล
ชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
3.2 แนวปฏิ บั ติ ก ำรดู แ ลทำงสั ง คมจิ ต ใจใน Psychosocial clinic และคลิ นิ ก ต่ ำ งๆ
ของโรงพยำบำลชุมชน
❖ การดาเนินงานสุขภาพจิตสูงอายุ
ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในวัยผู้สูงอำยุ
โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM
• ผลการดาเนินงาน
1) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่เป็นแกนนำในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนในพื้นที่
ประกอบด้วยบุคลำกรของกรมสุขภำพจิต และบุคลำกรสำธำรณสุขในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 128 คน
2) สนับสนุนให้ศูนย์สุขภำพจิตและ รพ.จิตเวช พัฒนำศักยภำพ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนใน
รพช. และบุคลำกรในรพ.สต โดยมีบุคลำกรจำก รพช. เข้ำรับกำรพัฒนำทั้งหมด 653 รพช.(ร้อยละ 83.08)
และบุคลำกร จำก รพ.สต จำนวน 264 แห่ง
3) พัฒนำสื่อองค์ควำมรู้ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุในพื้นที่
- แบบคัดกรองซึมเศร้ำ
- คู่มือกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุขทั้งในชมรมผู้สูงอำยุและในรพช.
- แนวทำงกำรดูแลจิตใจผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำ
- แนวทำงกำรดูแลทำงสังคมจิตใจของผู้สูงอำยุเพื่อป้องกันปัญหำสุขำภำพจิต
- คู่มือเยี่ยมบ้ำนสำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข และสำหรับ อสม.

4

4) มีกำรดำเนินงำนดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุในพื้นที่ตำมแนวทำงที่กำหนด ดังนี้
4.1 โรงพยำบำลชุมชน จำนวน 653 แห่ง (ร้อยละ 83.08)
4.2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ที่ดำเนินงำนดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ ติดบ้ำน ติดเตียง
จำนวน 289 แห่ง
4.3) ชมรมผู้สูงอำยุที่มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ จำนวน 288 ชมรม
5) ผู้สูงอำยุโรคเรื้อรัง ที่เข้ำมำรับบริกำรในคลินิก NCD ได้รับกำรคัดกรองซึมเศร้ำ และให้กำร
ดูแลช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ จำนวน 4,258 คน และมีผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติดเตียง ได้รับกำรคัดกรองซึมเศร้ำ
และให้กำรดูแลช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ จำนวน 15,467 คน
❖ การดาเนินงานสุขภาพจิตคนพิการ
ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยคนพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
ปีงบประมำณ 2559 โดยโรงพยำบำลศรีธัญญำเป็น PM หลัก และสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM
ร่วม รับผิดชอบกำรดูแลสุขภำพจิตคนพิกำรทำงกำย
• ผลการดาเนินงาน
พัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ สุขภำพจิต
คนพิกำรทำงกำย จำนวน 3 เรื่อง
- คู่มือกำรดูแลทำงสังคมจิตใจคนพิกำรแขนขำขำด สำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข
- คู่มือกำรดูแลทำงสังคมจิตใจคนพิกำรแขนขำขำด สำหรับ อสม.
- คู่มือกำรดูแลทำงสังคมจิตใจคนพิกำรแขนขำขำด สำหรับผู้ดูแล
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การบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอาเภอภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอาเภอ
ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพอำเภอเพื่อพัฒนำระบบสุขภำพจิตชุมชนที่ยั่งยืน
โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตเป็น PM
• ผลการดาเนินงาน
1) มีพื้นที่เข้ำร่วมดำเนินงำนโครงกำร จำนวน 848 อำเภอ(จำก 856 แห่ง ของอำเภอที่มี
โรงพยำบำลชุมชน)และ 32 เขต (จำก 50 เขตกรุงเทพมหำนคร) รวมทั้งสิ้น 880 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 97.13โดยทุกพื้นที่
ที่เข้ำร่วมมีแผนกำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิตในระบบสุขภำพระดับอำเภอ ซึ่งจำแนกได้ตำมรำยเขตสุขภำพดังนี้
แผนภูมิแสดง พื้นที่เข้าร่วมดาเนินงานโครงการ

พื้นที่เข้าร่วม ปี 59 จานวน 848 แห่ง และ32 เขต
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ประเด็นสุขภาพสาคัญในแต่ละกลุ่มวัยที่ดาเนินงานในโครงการ
•
•
•

พัฒนำกำร
IQ และ EQ
ปัญหำพฤติกรรม

•
•
•
•

โรคเรื้อรัง
สุรำ และสำรเสพติด
ไข้เลือดออก
โรคติดต่อ

•
•
•

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สุรำ และสำรเสพติด
ปัญหำพฤติกรรม

•
•
•

โรคเรื้อรัง Long term care
IQ และ EQ
พฤติกรรมสุขภำพ

•
•
•

กำรเข้ำถึงบริกำรในชุมชน
โรคซึมเศร้ำและฆ่ำตัวตำย
โรคจิตเภท

2) มีแนวทำงกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตในระบบสุขภำพระดับอำเภอ 2 เรื่อง ดังนี้
2.1 คู่มือกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพอำเภอเพื่อ
พัฒนำระบบสุขภำพจิตชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับศูนย์สุขภำพจิตที่ร่วมดำเนินงำนในพื้นที่
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2.2 แนวทำงกำรดำเนินงำนสุขภำพจิตในระบบสุขภำพระดับอำเภอสำหรับเครือข่ำย
ที่ร่วมดำเนินงำนในพื้นที่
3) มีเครือข่ำยทีมนำ ที่ผ่ำนกำรอบรมศักยภำพกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
สุขภำพจิตชุมชน ในปี 2559 จำนวน 100 คน ทั่วประเทศ
4) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมกำรดำเนินงำนในระดับประเทศพร้อมทั้งจัดรวบรวม
นวัตกรรมที่ได้จำกแลกเปลีย่ น จัดทำเป็นองค์ควำมรู้ เรื่อง นวัตกรรมสุขภำพจิตชุมชนปี 2559 คุณค่ำที่ซ่อนไว้ใน
ชุมชน

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน
สำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขเครือข่ำยในพื้นที่
โดยเน้ น ที่ นั ก วิ ช ำกำรสำธำรณสุ ข ในพื้ น ที่ เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้แ ละทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในกำรด ำเนิ น งำน
สุขภำพจิตชุมชน ได้แก่ หลักกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต กำรดูแลสุขภำพจิตในแต่ละ
กลุ่มวัย กำรให้กำรช่วยเหลือจิตใจ กำรดูแลจิตใจในภำวะวิกฤตสุขภำพจิต ระบำดวิทยำสุขภำพจิต ควำมรู้
และเทคนิคเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในชุมชน ระบบสุขภำพระดับอำเภอ กำรทำงำนเป็นทีม และ
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร เป็นต้นให้กับนักวิชำกำรสำธำรณสุข
• ผลการดาเนินงาน
ในปี 2559 สำนักส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตจัดกำรอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 4 และ 5 โดยมีผู้
เข้ำรับกำรอบรม รุ่นละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ผู้เข้ารับการอบรมจาแนกตามภูมิภาค
ผู้เข้าอบรม
ภาค

จานวน (คน)

ร้อยละ

เหนือ

22

24.4

กลำง

20

22.2

ตะวันออก

9

10.0

ตะวันออกเฉียงเหนือ

23

25.6

ใต้

16

17.8

รวม

90

100.0

7

ผู้เข้ารับการอบรมจาแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้เข้าอบรม
หน่วยงานต้นสังกัด

จานวน (คน)

ร้อยละ

ศูนย์สุขภำพจิต

14

15.6

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

4

4.4

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ

16

17.8

โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชน

22

24.4

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล

31

34.5

หน่วยงำนส่วนกลำง

3

3.3

รวม

90

100.0

และจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมรู้ที่ได้รับของผู้เข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ
รุ่น

ความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ)

ความรู้ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

4

98.57

93.33

5

98.36

97.40

………………………………………………………………………

