
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช  
เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 

1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 2 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอ
ครอบครัว เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 
๒. หลักการและเหตุผล 

โรคทางจิตเวช นับเป็นโรคที่มีปริมาณผู้ป่วยอยู่จ านวนไม่น้อย โดยในประชาชนทั่วไปพบว่ามีความ
ชุกของ      โรคจิตเวช ประมาณร้อยละ 15 และในเด็กพบว่ามีปัญหาโรคทางจิตเวชไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต สารเสพติด และปัญหาโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโรค
เหล่านี้ท าให้เกิดความสูญเสีย ด้านความสามารถของผู้ป่วย รวมทั้งการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน จากปัญหา
ความรุนแรงจากอาการของโรค แม้ว่าโรคทางจิตเวชเหล่านี้มากกว่าร้อยละ 90 สามารถรักษาให้อาการดี
ขึ้นหรือหายเป็นปกติได้ หรืออย่างน้อยอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน ด้วยการได้รับการ
รักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพของผู้ป่วย ความไม่เข้าใจของผู้ดูแล รวมทั้งระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพ้ืนที่การดูแลครอบคลุมและ
ทัว่ถึง แต่ระบบการดูแลรักษา ระบบการป้องกันยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม ท าให้ผู้ป่วยเหล่านี้ สูญเสีย
โอกาสในการได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

สิ่งที่สะท้อนระบบบริการด้านสุขภาพที่จิตส าคัญอย่างหนึ่งคือ จ านวนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรคทางจิตเวช ซึ่งพบว่าในปี 2562 เขตสุขภาพที่ 2  มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท เท่ากับร้อยละ 
73  ภาพรวมทั้งเขตยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ก าหนดคือ ร้อยละ 75 ทั้งนี้มีจังหวัดที่การเข้าถึงบริการโรคจิตเวช
ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจากการด าเนินงานพบว่าการเข้าไม่ถึงบริการ
โรคจิตเภทมีเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งระบบบริการด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็น ระบบการค้นหาคัดกรอง 
ความสามารถของผู้ปฏิบัติการค้นหาคัดกรอง  ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อโรคจิตเภท ที่จะน าผู้ป่วย
เข้าสูรกระบวนการรักษา อย่างครอบคลุม  

ฉะนั้นงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนิน
กิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิต
เวชชุมชนในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2. โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3. โครงการพัฒนาบุคลากรในการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตเภทเพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงบริการโรคจิตเภทส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  
กิจกรรมที่ 4. โครงการนิเทศติดตามและเยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเขต
สุขภาพที่ ๒ ทั้งนี้เพ่ือพลักดันให้เครือข่ายเขตสุขภาพท่ี 2 มีระบบการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มี
ประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การบริการจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้ให้เกิดความเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถมี
ทักษะเฉพาะในการดูแลผู้ป่วย ค้นหาคัดกรองได้อย่างเหมาะสม  เสริมแรงเสริงพลังผู้ปฏิบัติงานให้มีขวัญ

 



ก าลังใจ เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท ดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ด้านสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม  ทันเวลา ครอบคลุม ต่อเนื่อง  
  

 

๓. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต ในเขตสุขภาพที่  
2. คลินิกหมอครอบครัวมีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 
3. บุคลากรเครือข่ายมีความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตเวช 

 

๔. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

วันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสุขส าราญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๕. งบประมาณด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายจากงบด าเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะดี โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
จ านวนเงิน 23,388 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 25 คน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าวิทยากรบรรยาย 8,400 
๒ ค่าอาหารกลางวัน 3,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,750 
4 ค่าท่ีพักวิทยากรและคณะท างาน 1,600 
5 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าประชุมและคณะท างาน 1,920 
6 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 4,188 
7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,200 
8 ค่าวัสดุอุกรณ์ 1,330 

รวม 23,388 
 

 

๖. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด / กจิกรรม 

 บรรยายนโยบายกรมสุขภาพจิตในการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว 
 บรรยายมาตรฐานการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ในคลินิกหมอครอบครัว 
 แบ่งกลุ่มประเมินตนเองของหน่วยบริการคลินิกหมอครอบครัวตามมาตรฐานงานสุขภาพจิตและ

จิตเวช ชุมชน  
 แบ่งกลุ่มจัดท าแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว.        

 

๗. วิธีการประเมินผล 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

 ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวมีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 



๘. ผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

๘.๑.๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งหมด  25 คน  
๘.๒ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 ๘.๒.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90 
 ๘.๒.๒ หน่วยบริการคลินิกหมอครอบครัวมีแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
จ านวน 10 หน่วย ที่เข้าร่วมการประชุม  

๙. ปัญหา/อุปสรรค 

 - ไม่มี 
 

๑๐. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 - ต้องการการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เจ้าหน้าที่เก่ียวกับโรคทางจิตเวชและการดูแล  

 - ต้องการความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน  
 

 
 
ส่วนนี้ส าหรับผู้อ านวยการ 
ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

O ผ่าน O ไม่ผ่าน 
 กรณีไม่ผ่านการประเมิน  มีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................. ........................ 

 

 
       ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

(นายโกศล  วราอัศวปติ) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 วันที่       กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................. ............................................ 
ส่วนนี้ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 รับทราบผลการประเมิน 
 

                       ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางวิภาภรณ์ เขม้นเขตการณ์ ) 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  วันที่       กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 



 
รูปกิจกรรมการด าเนินการประชุม 

               

               

                   
 

  

 



 

 

 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๐๐ ๙๕๐๔ 

ที ่ สธ ๐๘๔๐.๑๒/ วันที่       กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  สรุปรายงานโครงการฯ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
          ตามทีโ่รงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ได้อนุมัตโิครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอ
ครอบครัว เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 ที ่สธ ๐๘๔๐.๒/  ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น 
 งานภารกิจการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  ขอส่งสรุปโครงการการพัฒนาระบบบริการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ 
2563  กิจกรรมที่ 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน
คลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
  (นางวิภาภรณ์ เขม้นเขตการณ์) 

             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
 

         ทราบ 
 

 
                           
                   (นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ) 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

                        ...................../....................../....................... 
    
 
 
 
 
 


