
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๒ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑.ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพท่ี ๒ โรงพยาบาล
จิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๑. ประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๒ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องแข่งขันในเรื่องการท ามาหาเลี้ยงชีพ คนที่มี
ความรู้ความสามารถเท่านั้นจึงจะเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้   จากเหตุผลดังกล่าวท าให้คนในสังคมเกิดภาวะ
เครียดต้องหาทางออกในรูปแบบต่างๆท าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นในสังคม เช่น ภาวะซึมเศร้า   
การใช้สารเสพติด การฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพจิต ที่ก าลังคุกคามและนับวันจะเพ่ิมขึ้นทั้งใน
สังคม ชุมชนและครอบครัว ตามล าดับ 

ระบบการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจึงมีความส าคัญ ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาวะ 
ที่สมดุลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานบริการด้านต่างๆจึงมีความส าคัญยิ่ง  
ไม่ว่าจะเป็น  ด้านการป้องกัน การค้นหาคัดกรอง การรักษาและการฟ้ืนฟู ทั้งผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิต หรือการสร้างระบบริการที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช ให้สามารถด ารงชีวิต และ
สามารถผ่านวิกฤตของช่วงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลกระทบที่รุนแรง และลดอุบัติการณ์การเกิดโรค
ทางจิตเวชที่รุนแรง  
            โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพท่ี ๒ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามกิจกรรมที่ ๑ ประชุม
ชี้แจงบูรณาการแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด
และแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๒ ทั้งนี้ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้มี 
ความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ ตอบสนองนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชตามตัวชี้วัด บูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับเขต และจังหวัด 
ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตามสภาพปัญหาอย่างแท้จริง น าไปสู่การดูแลประชาชนให้มีสุขภาวะด้าน
จิตใจที่ดีต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ                 
2. ก าหนดแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพท่ี ๒ ปีงบประมาณ 2563 

 

๔. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

วันที่ ๒ ธันวาคม 256๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 



๕. งบประมาณด าเนินการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๕๐ คน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
๒ ค่าอาหารกลางวัน 7,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3500 

รวม 11,000 
 

 

๖. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด / กจิกรรม 

 วางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2  

 การก าหนดแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี ๒ ปีงบประมาณ 2563 
 

๗. วิธีการประเมินผล 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

 แผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชภาพเขต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

๘. ผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

๘.๑.๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งหมด  50 คน  
๘.๒ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 ๘.๒.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90 
 ๘.๒.๒  มีแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 2 ปรงบประมาณ 2563 
 

๙. ปัญหา/อุปสรรค 

 - ไม่มี 
 
 

๑๐. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 - ควรมีการจัดประชุมการวางแผนการด าเนินงานระบบสุขภาพจิตและจิตเวชทุกปี และควรเป็นก่อน
การเริ่มต้นปีงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 



 
ส่วนนี้ส าหรับผู้อ านวยการ 
ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

 

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

(นายโกศล  วราอัศวปติ) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

 วันที่       ธันวาคม   ๒๕๖2 
............................................................................................................................. ............................................ 
ส่วนนี้ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 รับทราบผลการประเมิน 
 

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

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  วันที่       ธันวาคม  ๒๕๖2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปกิจกรรมการด าเนินการประชุม 

                 

                            

                   



              

              

             
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๐๐ ๙๕๐๔ 

ที ่ สธ ๐๘๔๐.๑๒/ วันที่       ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  สรุปรายงานโครงการฯ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
          ตามที่งานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ได้อนุมัติโครงการ
พัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๒ โรงพยาบาลจิตเวช
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑. ประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและ
จิตเวช เขตสุขภาพท่ี ๒ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามหนังสือเลขที ่สธ ๐๘๔๐.๒/  
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น 
        งานการพยาบลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ขอส่งสรุปโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๒ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๑. ประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๒ 
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
  (นางวิภาภรณ์ เขม้นเขตการณ์) 

             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
 

         ทราบ 
 

 
                           
                   (นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ) 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 

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


