
ยุทธศาสตร์สถาบัน / กรม

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ผลงานเชิงคุณภาพ
หน่วยนับเป้าหมายและ

เดือนท่ีด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

เงิน
งบประมาณ

เงินบ ารุง
แผนเชิงปริมาณ แผนงบประมาณ (บาท) ผลงานเชิงปริมาณ งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพ่ือพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

แผนการด าเนินงาน

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและการวางแผนด าเนินการวิจัยท่ีถูกต้องตาม
หลักการจริยธรรมการวิจัยในคนท่ีเป็นสากลและด าเนินการขอรับการ
พิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ
จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินแหล่งอ่ืน
 (ระบุ)

(ผลการด าเนินงานโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ /
ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก
และเยาวชน

 คร้ัง/คน/วัน
1/50/2 

เดือน ธันวาคม 2563

30,000  คร้ัง/คน/วัน
1/30/2 

21-22  ธันวาคม 2563

24,000

ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ) 
วันและเดือน ท่ีด าเนินการจริง

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เคร่ืองมือ
ประเมินระยะส้ันในด้านความ
เส่ียงต่อความรุนแรงและ
ความสามารถในการบ าบัดรักษา 
(START) ส าหรับสหวิชาชีพ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แก้ไข
 โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน
และโครงการการวิจัยทางคลินิกท่ีดี

 คร้ัง/คน/วัน
1/70/1 

เดือน พฤศจิกายน 2563

38,000  คร้ัง/คน/วัน
1/73/1 

23-24 พฤศจิกายน 2563

0

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
ท่ีดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
และการวางแผนด าเนินการวิจัยท่ีถูกต้อง สามารถเพ่ิมคุณค่างานวิจัยทาง
คลินิกโดยใช้หลักการท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรม รวมท้ัง
สามารถท าหน้าท่ีเป็นกรรมการจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวิจัยทางคลินิกท่ีดี ปี 2564 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าหลักสูตรผ่านการสอน
ออนไลน์ ส าหรับบุคลากรสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ แก้ไข 
โครงการการวิจัยทางคลินิกท่ีดี

มีแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
และมีแนวทางการบริการนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่นท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ทิศทางเดียวกันท่ัวประเทศ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปรับ
โครงการ/กิจกรรม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงต้องเฝ้าระวัง จึงขอเปล่ียนแปลงสถานท่ี
และวิธีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติ
สุขภาพจิตเด็กและเยาวชน จากโรงแรมเป็นห้องประชุมสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ โดยผ่านระบบออนไลน์ทาง Cisco Webex Meetings ส่งผลให้
จ านวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณในการเบิกจ่ายจึงมีจ านวนน้อยลงจาก
เป้าหมายของแผนท่ีวางไว้

 คร้ัง/คน/วัน
1/70/1 

เดือน พฤศจิกายน 2563

30,000  คร้ัง/คน/วัน
1/70/1 

6 พฤศจิกายน 2563

แบบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2564 

อ้างอิง ตามคู่มือค าอธิบายตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564

14,100 0

036,300

00



90,950      ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

20,000 0 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

8,000 0 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

8,000 0 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

10,000 0 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

1.คัดกรอง ประเมินสุขภาพจิตและเยียวยาจิตใจผู้ปฏิบัติงานบุคลากร
สาธารณสุข
2.คัดกรอง ประเมินสุขภาพจิตและเยียวยาจิตใจประชาชนท่ัวไป

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเขตสุขภาพท่ี 5

 คร้ัง/คน/วัน
1/200/1 

เดือนธันวาคม2563-
กุมภาพันธ์ 2564

41 วัน 5  ช่ัวโมง  /896 คน
 เดือนธันวาคม2563-กุมภาพันธ์ 2564

 6.2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า
ระวังผู้ท่ีมีภาวะวิกฤตทางจิตใจใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

คร้ัง/ราย
1/2

(วันท่ี 17,18 พฤศจิกายน 2563)

ผู้ท่ีประสบภาะวิกฤตทางจิตใจได้รับการเยียวยาทางจิตใจตามสภาพปัญหา
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัวและกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ

 6.2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า
ระวังผู้ท่ีมีภาวะวิกฤตทางจิตใจใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

คร้ัง/ราย
1/10

(วันท่ี 3,5,7,25,26,27,28,29,30,
31ธันวาคม2563)

ผู้ท่ีประสบภาะวิกฤตทางจิตใจได้รับการเยียวยาทางจิตใจตามสภาพปัญหา
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัวและกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ

คร้ัง/ราย
1/10

เดือน พฤศจิกายน 2563

คร้ัง/ราย
1/10

เดือนธันวาคม2563

8,000

10,000

 6.2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า
ระวังผู้ท่ีมีภาวะวิกฤตทางจิตใจใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

คร้ัง/ราย
1/7

(วันท่ี 11,13,14,23,29,30,31ตุลาคม 
2563)

ผู้ท่ีประสบภาะวิกฤตทางจิตใจได้รับการเยียวยาทางจิตใจตามสภาพปัญหา
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัวและกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ

คร้ัง/ราย
1/10

เดือนตุลาคม 2563

8,000

1. โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การประเมินและดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช ส าหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

0 99,510 0

บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะและสมรรถนะใน
การประเมินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สามารถให้บริการผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย 
จัดท่ีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมบุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์

 คร้ัง/คน/วัน
รุ่นท่ี 1  2/40/2

วันท่ี 14 -15 ธันวาคม2563

ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกรมราชทัณฑ์สามารถให้การบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (SSS)

100000

 คร้ัง/คน/วัน
1/40/2

เดือนธันวาคม2563

20,000

3. ผลิตแนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช ส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า

500 เล่ม 
เดือนธันวาคม 2563

100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

500 เล่ม 
เดือนธันวาคม2563 -กุมภาพันธ์2564



10,000 0 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

25,000 0 0 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

0 10,000 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

15,000 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

49,000 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

16,000 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

คร้ัง/คน/วัน
1/60/2

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

49,000 คร้ัง/คน/วัน
1/60/2

18-19 กุมภาพันธ์ 2564

เพ่ือให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการฝึกทักษะทางสังคม 
และการดูแลฟ้ืนฟูจนสามารถ  ด ารงชีวิตอิสระและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน                                                                  เพ่ือให้คน
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจ้าง
งานตามสิทธิคนพิการ

3.1.ประชุมปฏิบัติการประเมินผล
การบ าบัดรักษาด้วยเคร่ืองมือ TMS

คร้ัง/คน/วัน
1/30/1

24 ธันวาคม2563

3.งานบริการโรคซึมเศร้า

10,000

คร้ัง/คน/วัน
1/40/1

7 มกราคม 2564

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับการจ้างงานและ
ส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่
เครือข่ายญาติและคนพิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMIV) 

 โครงการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานท า

เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมสู่การมีงานท า

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะซึมเศร้า (HAMD)
- บุคลากรมีทักษะการใช้เคร่ืองมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมสู่การมีงานท า

คร้ัง/คน/วัน
1/30/1

 เดือนธันวาคม2563

คร้ัง/คน/วัน
1/40/1

เดือนมกราคม 2564

10000

15,000

 6.2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า
ระวังผู้ท่ีมีภาวะวิกฤตทางจิตใจใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

คร้ัง/ราย
1/31

1-31 เดือนมกราคม 2564

ผู้ท่ีประสบภาะวิกฤตทางจิตใจได้รับการเยียวยาทางจิตใจตามสภาพปัญหา
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัวและกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฟ้ืนฟูทักษะการประเมินและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะ
วิกฤตทางกาย ทางจิต ( เงิน
งบประมาณ SMIV)

คร้ัง/คน/วัน
รุ่นท่ี 1  2/50/2

(วันท่ี 21-22เดือนธันวาคม2563)

บุคลากรทางการพยาบาลได้รับฟ้ืนฟูความรู้ ทักษะในการการประเมินและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาะวิกฤตฉุกเฉินทางกาย -จิต การดูแลผู้ป่วยมี
คุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย 
จัดท่ีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมบุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์

คร้ัง/ราย
1/10

เดือนมกราคม 2564

คร้ัง/คน/วัน
1/50/2

คร้ังท่ี 1 เดือนธันวาคม2563

25000

คร้ัง/คน/วัน
1/40/1

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

16,000 คร้ัง/คน/วัน
1/40/1

4 กุมภาพันธ์ 2564

1. เพ่ือพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมสู่การมีงานท าของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ให้เป็น
ระบบและมีแนวทางการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน              2.
 เพ่ือให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการดูแลฟ้ืนฟู สามารถ
ด ารงชีวิตอิสระและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 กิจกรรม พัฒนาระบบการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงาน
ท า



31,200 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

31,200 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชท่ีถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์
ได้รับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเน่ือง

 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์

การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนงานสุขภาพจิต :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล

31,200 คร้ัง/คน/วัน
1/60/2

(วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันท่ี 1
 ธันวาคม 2563)

เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับ
กิจกรรมการฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมกับศักยภาพเดิมท่ีมีอยู่

คร้ัง/คน/วัน
1/60/2

(วันท่ี 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)

31,200

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในสถาน
สงเคราะห์/กิจกรรมการท า
กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวชใน
สถานสงเคราะห์

คร้ัง/คน/วัน
1/60/2

เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

1.1. ด าเนินการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 8 จังหวัด

 - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในการ
ขับเคล่ือนงานสุขภาพจิตในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชสู่การ
เช่ือมต่อบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกันกับพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 ผู้เข้าร่วม
ประชุม แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยานักวิชาการสาธารณสุข ท่ีรับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

คร้ัง/คน/วัน
1/154/2

 1-2 ธันวาคม2563

250,000  -

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในสถาน
สงเคราะห์/กิจกรรม ประเมิน
คุณภาพชีวิตในสถานสงเคราะห์
เครือข่าย

คร้ัง/คน/วัน
1/60/2

เดือนพฤศจิกายน 2563

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางขับเคล่ือน
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงโรคจิตเวชท่ี
ส าคัญในเขตสุขภาพท่ี 5

คร้ัง/คน/วัน
1/150/2

เดือนธันวาคม2563

250,000

ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลได้เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
พัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริการ

ไม่ได้ด าเนินการตามแผน ฯ อยู่ระหว่างเสนอแผนโครงการ/กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใช้
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนางาน (โปรแกรม /
เทคโนโลยีนวัตกรรม)

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

เก็บข้อมูล 8 จังหวัด
เดือนธันวาคม

176,000 เดือนธันวาคม 5,700

ไม่ได้ด าเนินการตามแผน ฯ อยู่ระหว่างเสนอแผนโครงการ/กิจกรรม



13200 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

30800 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

254,000     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

13200 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

24000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

24000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธ ารงรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

คร้ัง/คน/วัน
1/30/2

26-27ตุลาคม 2563

เพ่ือทบทวนการพัฒนาและปรับปรุงเร่งด่วนท่ีต้องจัดส่งสรพ.เป็น7ทีม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพองค์กร

กิจกรรมประชุมเร่ืองการประเมิน
ความเส่ียงด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 
และ ISO 9001:2015

คร้ัง/คน/วัน
1/55/2

เดือนพฤศจิกายน 2563

24,000

คร้ัง/คน/วัน
1/55/2

เดือนพฤศจิกายน 2563

24,000        คร้ัง/คน/วัน
1/68/2

             26-27 พฤศจิกายน 2563

เพ่ือให้ทีม/หน่วยงานได้จัดท าเอกสารคุณภาพ  ใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานเดียวกัน  เพ่ิมประสทธิภาพการท างานและ
ประสานงานให้ดีย่ิงข้ึน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนเอกสารคุณภาพ

เพ่ือประเมินความเส่ียงทางด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบการจัดการ
คุณภาพ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เส่ียงของหน่วยงาน/องค์กร และจัดท าRisk Treatment plan ปี2564

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001

30,800 คร้ัง/คน/วัน
1/70/1

 8-12 ตุลาคม 2563

แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลัง
การเย่ียมส ารวจ

คร้ัง/คน/วัน
1/30/2

เดือนตุลาคม 2563

13,200

เพ่ือส่ือสารการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ขององค์กร เช่น 
นโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือ แบบฟอร์ม มาตรการต่าง ๆ ให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน

กิจกรรมประชุมน าเสนอผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
องค์กรของทีม

คร้ัง/คน/วัน
1/30/2

เดือนตุลาคม 2563

13,200 คร้ัง/คน/วัน
1/40/2

1-2 ตุลาคม 2563

คร้ัง/คน/วัน
1/70/1

เดือนตุลาคม 2563

คร้ัง/คน/วัน
1/90/2

9-10 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมการสัมมนาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการรับเย่ียม
ส ารวจด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพองค์กรของทีม

 กิจกรรมการรับเย่ียมส ารวจเพ่ือ
ขอต่ออายุการรับรองจาก สรพ.

คร้ัง/คน/วัน
1/250/2

เดือนตุลาคม 2563

254,000 คร้ัง/คน/วัน
1/250/2

21-22 ตุลาคม 2563

เพ่ือรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 
(Re-accreditation survey  คร้ังท่ี 5

ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

เพ่ือรับฟังค าแสดงความคิดเห็นจากทีมอ่ืน ๆแล้วน าไปปรับแก้ไขข้อมูล
ส าหรับเตรียมพร้อมรับ Re-accreditation คร้ังท่ี 5

โครงการพัฒนาเพ่ือธ ารงรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA



12100 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

12100 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

12100 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

215300 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

8800 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คร้ัง/คน/วัน
1/176/2

13-14 มกราคม 2564

เพ่ือทบทวนส่ิงท่ีหน่วยงานต้องเตรียมส าหรับการตรวจติดตาม ISO 9001& 
ISO 27001 เพ่ือธ ารงรักษาระบบ บริหารคุณภาพได้อย่างต่อเน่ือง

เพ่ือธ ารงรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 27001 ได้อย่าง
ต่อเน่ือง

คร้ัง/คน/วัน 
1/70/1

เดือนธันวาคม 2563

คร้ัง/คน/วัน
1/171/2

เดือนมกราคม 2564

215,300

กิจกรรมประชุมการเตรียมความ
พร้อมในการรับ Surveillance 
visit ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 และ ISO 
27001:2013

คร้ัง/คน/วัน
1/55/1

เดือนมกราคม 2564

12,100

กิจกรรมการรับ Surveillance 
visit ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015  และ 
ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก  (ปรับเป้า)

กิจกรรมรวมพลังยึดม่ันในความดี
ตามรอยพระบารมี เพ่ือชีวีท่ีเป็นสุข

คร้ัง/คน/วัน
1/57/1

3 ธันวาคม2563

เพ่ือให้ทีมผู้เย่ียมส ารวจร่วมกันจัดท าแนวทางการเย่ียม/  ปรับปรุง Audit 
Checklist ในการตรวจเย่ียมภายในทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการเย่ียม
ส ารวจคร้ังท่ีผ่านมา และปรับปรุงแนวทางการเย่ียมให้มีประสิทธิภาพ

10,000 คร้ัง/คน/วัน
 1/79/1

4 เดือนธันวาคม 2563

1 ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ และประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
จิตส านึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
2ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ และประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถ
เป็นส่ือในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชนได้
 ตามวัตถุประสงค์
3ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ มีจิตส านึกในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมี
คุณธรรม

คร้ัง/คน/วัน
1/64/1

25 ธันวาคม2563

เพ่ือรายงานสรุปผลการตรวจติดตามให้หน่วยงานทราบและให้บุคลากรมี
ความพร้อมในการรับเย่ียมจากผู้ตรวจประเมินภายนอก

คร้ัง/คน/วัน
1/72/1

 5 มกราคม 2564

12,100คร้ัง/คน/วัน
1/55/1

เดือนธันวาคม2563

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ตรวจประเมินคุณภาพ/การเย่ียม
ส ารวจภายใน ส าหรับทีมผู้เย่ียม
ส ารวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ตามระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015 และ ISO 
27001:2013

คร้ัง/คน/วัน
1/55/1

เดือนธันวาคม2563

12,100

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่าย
บริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 27001 คุณภาพองค์กร
ของทีม



2800 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

300,000     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

15000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

5100 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

1 ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระ
เมตตาและพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ และประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
 ความเข้าใจ  และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย
3สามารถสร้างจิตส านึก ความรัก ความสามัคคี ให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี และครอบครัวของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คร้ัง/คน/วัน 
1/20/1

5 เดือนมกราคม 2564

โครงการจัดงานน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /
กิจกรรมถวายราชสดุดีเน่ืองในวัน
ส้ินพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 
2564

คร้ัง/คน/วัน 
 2/50/2

 เดือนพฤศจิกายน 2563

15,000 คร้ัง/คน/วัน 
 2/50/2

16-17 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาสานสายใยร้อย
ดวงใจศรีกัลยาณ์ ประจ าปี 2564 
(เปล่ียนช่ือเป็น โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง สานสายใย
ร้อยดวงใจ ใส่ใจสุขภาพ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปี 
2564)

คร้ัง/คน/วัน 
1/350/2

เดือนมกราคม 2564

คร้ัง/คน/วัน 
1/70/1

เดือนมกราคม 2564

10,000

ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือทบทวนและพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดสถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2564

5,100 คร้ัง/คน/วัน 
 1/30/1

25 พฤศจิกายน 2563

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ ตามกิจกรรมสานสายใยร้อยดวงใจ ใส่ใจ
สุขภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปี 2564

300,000 คร้ัง/คน/วัน 
1/175/2  

รุ่นท่ี 1 24-25 เดือนธันวาคม2563
คร้ัง/คน/วัน 
1/175/2  

 รุ่นท่ี 2 29-30 เดือนธันวาคม2563

ประชุมติดตามประเมินผลการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2564

คร้ัง/คน/วัน 
 1/30/1

 เดือนพฤศจิกายน 2563

30.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีบ้าน

 คร้ัง/คน/วัน
2/60/2

เดือนตุลาคม2563

4,200  คร้ัง/คน/วัน
2/62/2

 8-7 ตุลาคม2563

 - 4200  - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรีมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจาก
ยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ ในสภาวะยังมีการระบาดของโควิด-19 ก่อนเข้า
ร่วมประชุมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้น
ระยะห่างในการน่ังประชุม

ชุมชน/ภารกิจเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต



ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

960

 - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ การส่งต่อ ในสภาวะ
ยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ
เว้นระยะห่าง ไปจ.นครปฐม และสมุทรสาคร

30.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีบ้าน

 คร้ัง/คน/วัน
2/60/2

เดือนพฤศจิกายน 2563

 - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ การส่งต่อ ในสภาวะ
ยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ
เว้นระยะห่าง ไป เขตหนองแขม กทม.

30.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวช
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 คร้ัง/คน/วัน
2/10/2

เดือนมกราคม 2564
       

4,500

 คร้ัง/คน/วัน
1/3/1

15 มกราคม 2564
       

 -

 -

30.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวช
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

30.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวช
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 คร้ัง/คน/วัน
2/10/2

เดือนพฤศจิกายน 2563

4,500  คร้ัง/คน/วัน
6/20/6

(10,12,13 ,18,25, 26 พฤศจิกายน 2563

 - 4,500

30.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวช
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

4200  - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรีมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจาก
ยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ ในสภาวะยังมีการระบาดของโควิด-19 ก่อนเข้า
ร่วมประชุมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้น
ระยะห่างในการน่ังประชุม

4,200

 คร้ัง/คน/วัน
2/10/2

เดือนตุลาคม2563

4,500  คร้ัง/คน/วัน
3/16/3 

(5,9,25 ตุลาคม2563)

 - 5,790  -

4,500 คร้ัง/คน/วัน
2/10/2

เดือนธันวาคม 2563

 คร้ัง/คน/วัน
2/16/2

15-17 ธันวาคม 2563

ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ การส่งต่อ ในสภาวะ
ยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ
เว้นระยะห่าง ไป จ.สระแก้ว กาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี

 คร้ัง/คน/วัน
2/65/2

12 ,24 พฤศจิกายน 2563

3,770

ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ การส่งต่อ ในสภาวะ
ยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ
เว้นระยะห่าง ไปจ. สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และ
 กทม.

 -

 -



ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กลุ่มภารกิจเครือข่าย
 - ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
หน่วยงาน ส. กัลยาณ์ราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5  ณ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 มี
การจัดสรรตัวช้ีวัดร่วม ในการรายงานผลการด าเนินงานตามรอบ 6 เดือน 
ละวางแผนกิจกรรมโครงการประชุมช้ีแจงเครือข่ายสุขภาพจิตในเขต
สุขภาพท่ี 5

31 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชและ
ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขต
สุขภาพท่ี 5                           
       31.1 การสนับสนุนระบบ
บริการและวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 5

1 คร้ัง เดือนตุลาคม 2563 2,000

 31.1 การสนับสนุนระบบบริการ
และวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 5

1 คร้ัง เดือนพฤศจิกายน 
2563

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

 คร้ัง/คน/วัน
1/50/1

 13 พฤศจิกายน 2563
       

 -

960

30.4 กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน
 จังหวัดนครปฐม

 คร้ัง/คน/วัน
1/20/1

เดือนพฤศจิกายน 2563
       

4,400

 - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเน่ือง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการก าเริบ การส่งต่อ ในสภาวะ
ยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ
เว้นระยะห่าง ไป เขตหนองแขม กทม.

30.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวช
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 คร้ัง/คน/วัน
2/10/2

เดือนมกราคม 2564
       

4,500

 คร้ัง/คน/วัน
1/3/1

15 มกราคม 2564
       

 -

 - ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
หน่วยงาน ส. กัลยาณ์ราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5  ผ่านระบบ 
Online ประเด็นมีการระบาดไวรัสโคโรนา ใน จ. สมุทรสาคร ท่ีแพกุ้ง การ
เตรียมความพร้อมของทีม MCATT ในพ้ืนท่ี และวางแผนการลง รพ.สนาม 
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต

 - ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวช/ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิด เป็นการติดตามการเสริมสร้างพลังใจให้กับ อส
ม. 1 เดือนหลังจากมีการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ไปใช้ในการดูแล
สุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการใช้ VDO ประกอบการสอน ให้กับ อสม. ณ รพ.
สต. กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ. นครปฐม และให้ความรู้เร่ืองโรคทางจิตเวช
ท่ีสามารถน าไปใช้ได้

4,180  - ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
หน่วยงาน ส. กัลยาณ์ราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5  ณ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ เพ่ือการบูรณาการแผน ระหว่าง สถาบันกัลยาณฯ 
กับศูนย์สุขภาพจืตท่ี 5 และติดตามแผนโครงการประชุมช้ีแจงเครือข่าย ใน
เขตสุขภาพท่ี 5

1 คร้ัง 
 1 ตุลาคม 2563

4,370

4,400

1 คร้ัง เดือนธันวาคม 2563 2,000 1 คร้ัง 
24 ธันวาคม 2563

0

5,000 1 คร้ัง 
30  พฤศจิกายน 2563

 31.1 การสนับสนุนระบบบริการ
และวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 5



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

20000 ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ภารกิจบริการ

24.1โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การประเมินและดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช ส าหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล ( เงินงบประมาณ
 SSS)

          2/80/4               
(ธ.ค63,ม.ค64)

40000                รุ่นท่ี1  2/40/2                 
           14 -15ธ.ค 63                      
       รุ่นท่ี2  2/40/2                 15 - 

16 มี.ค 64  

บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะและสมรรถนะใน
การประเมินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สามารถให้บริการผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

 - ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
หน่วยงาน ส. กัลยาณ์ราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5  ณ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ประเด็น การจัดทีมลง รพ.สนาม ของทีม ส. กัลยาณ์ฯ
 และ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5 และการเตรียมทีม MCATT ในพ้ืนท่ี การส่งต่อ
งาน การให้ค าปรึกษาชาวเมียนมาร์ การจ้างล่ามชาวเมียนมาร์

 31.2 การนิเทศงานกรณีปกติ
ระดับกระทรวงประจ าปี 2564 ใน
เขตสุขภาพท่ี 5

 คร้ัง/คน/วัน
3/9/6 

เดือน มกราคม 2564

30,000  คร้ัง/คน/วัน
2/18/2 

21-22 ,28-29 เดือน มกราคม 2564

0

  - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับผิดชอบเป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ในเขตสุขภาพท่ี 5 
รอบท่ี 1/2564 โดยนิเทศติดตาม สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ
ท่ี 5 ในประเด็นอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ และการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า
 เดือนมกราคม 2564 มี 2 จังหวัด ได้แก่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ และ 
กาญจนบุรี  โดยใช้ระบบ Online จากสถานการณ์มีการระบาดโควิด-19

 31.1 การสนับสนุนระบบบริการ
และวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 5

1 คร้ัง เดือนมกราคม 2564 5,000 2 คร้ัง 
6,27 เดือนมกราคม 2564

คร้ัง/ราย  1/500/3

ยุทธศาสตร์ท่ี3 พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช                              ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

0

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติและ
วันทันตสาธารณสุข

20000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันส าคัญ

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน 60000 คร้ัง/ราย 24/2400คร้ัง/ราย 24/2400



25000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

25000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

20000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

0 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง          ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเช้ือในสถาบันฯ

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เฝ้าระวังการติดเช้ือในสถาบันฯ

       5/100/5      (ม.ค
,มิ.ย,ก.ค,ส.ค,ก.ย64)

50000               ยกเลิกไตรมาสท่ี2             
1/20/1 (ม.ค 64)

ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากมีสถารการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

20000   - ประชาชนท่ัวไปได้รับบริการตรวจสุขภาพกายและจิตเบ้ืองต้น บริการให้
การปรึกษารายบุคคล และได้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตของ
ตนเองและครอบครัว                          - ประชาชนท่ัวไปได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพฟันและตรวจรักษาฟัน รวมท้ังความรู้การดูแลในช่องปากของ
ตนเอง

 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากมีสถารการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019

26.3 วันส าคัญทางศาสนา 50,000         2/200/4         ( 
ก.พ ,ก.ค64)

             ยกเลิกไตรมาสท่ี2             1
 /100 /2  (ก.พ 64)

         1/500/3        (ต.ค
 63)

26.1สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ
และวันทันตสาธารณสุข(งบเงิน
บ ารุง)

                  1/500/3                  19
 -21 ต.ค 63

25.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
ใน (งบเงินบ ารุง)

         24/2400            (
 ต.ค 63-ก.ย 64)

60000                - 8,22 ต.ค 63                  
           - 12,26 พ.ย 63                    
       - 3,24 ธ.ค 63                          
   - 14,28 ม.ค 64                - 11,25 

ก.พ 64

  - ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูและส่งเสริมคุณภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจก่อน
กลับสู่ชุมชน

26.โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันส าคัญ

24.2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการฟ้ืนฟูทักษะการ
ประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิต
เวชท่ีมีภาวะวิกฤตทางกาย ทางจิต 
( เงินงบประมาณ SMIV)

บุคลากรทางการพยาบาลได้รับฟ้ืนฟูความรู้ ทักษะในการการประเมินและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีภาะวิกฤตฉุกเฉินทางกาย -จิต การดูแลผู้ป่วยมี
คุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย

         2/100/4        (ธ.ค
63,ม.ค64)

50000               รุ่นท่ี 1  2/50/2              21
 -22 ธ.ค 63

 รุ่นท่ี2  2/50/2 
 22 - 23 มี.ค 64


