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ภาพที่ 29  แสดงอัตราการครองเตียง ( จ านวน 185 เตียง) 46 
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ภาพที่ 38  แสดงจ านวนผู้ปว่ยในรับไว้ จ าแนกช่วงอายุ (60ปบีริบูรณ์ขึ้นไป) /เพศ  51 
ภาพที่ 39  แสดงจ านวนผู้ปว่ยในจ าหนา่ย จ าแนก 60ปีบริบูรณข์ึ้นไป /เพศ 51 
ภาพที่ 40  แสดงการเข้าถึงบริการโรคจิต   58 
ภาพที่ 41  แสดงการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า   58 
ภาพที่ 42  แสดงผูป้่วยยาเสพตดิที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหนา่ยจากการบ าบัด 59 
ภาพที่ 43  แสดงอัตราการฆ่าตวัตาย 59 
ภาพที่ 44  แสดงระดบัคุณภาพระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 60 
ภาพที่ 45  แสดงการเปรียบเทยีบร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝา้ระวัง 
              ปัญหา IQ/EQ กับโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 66 
ภาพที่ 46  แสดงการเปรียบเทยีบร้อยละเด็กกลุ่มเสี่ยง/มปีัญหา ที่ได้รบัการคัดกรองโดยครูชั้น ป.1 
               ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคู่เครือข่าย ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 66 
ภาพที ่47  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์กลยุทธ ์ 95 
ภาพที ่48  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลผุลตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ 95 
ภาพที ่49  ระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวัชี้วัดค ารับรองผลการปฏบิัติราชการ 101 
ภาพที ่50  ระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวัชี้วัดค ารับรองผลการปฏบิัติราชการ 101 
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1. วิเคราะห์และวิจัยเพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมทั้งรูปแบบการ
ให้บริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช และสุขภาพภาวะวิกฤต 
2. ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช และสุขภาพจิตภาวะวิกฤตจิตแก่
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 
เพ่ือพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤต 
4. ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช และสุขภาพจิตภาวะวิกฤตแก่
บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอ่ืนของภาครัฐ และเอกชน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 
ที่มา : กลุ่มงานเครือข่ายฯ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 

ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 5 

จ. สุพรรณบุรี 
10 อ าเภอ 110 ต าบล  
ปชก. 713,364 คน 

จ. นครปฐม 
7 อ าเภอ 106 ต าบล 
ปชก. 868,964 คน 

จ. สมุทรสาคร 
3 อ าเภอ 40 ต าบล 
ปชก. 820,569 คน 

จ. สมุทรสงคราม 
3 อ าเภอ  36 ต าบล 
ปชก. 167,807 คน 

จ. กาญจนบุรี 
13 อ าเภอ 98 ต าบล 
ปชก. 691,401 คน 

จ. ราชบุรี 
10 อ าเภอ 104 ต าบล 

ปชก. 757,080คน 

จ. เพชรบุรี 
8 อ าเภอ 93 ต าบล 
ปชก. 446,745 คน 

จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
8 อ าเภอ 48 ต าบล 
ปชก. 440,178 คน 

ปชก. รวม 4,906,108 คน 
62 อ าเภอ 
635 ต าบล 

หน้าที่รับผิดชอบ (ตามราชกิจนุเบกษา (9 ต.ค. 2545) 

) 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 

“เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญการพัฒนางานด้านนิติจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิตระดับประเทศ” 
 
 

“พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการด้านนิติจิตเวช 
และวิกฤตสุขภาพจิต ตามมาตรฐาน” 

 
 

“เลิศล  าวิชาการ บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ปรัญญา 

“มุ่งม่ัน จัดแนวคิด จิตพัฒนา เน้นลูกค้า ผ่านระบบ ครบทีม” 
 มุ่งม่ัน :  สมาชิกทีมมุ่งมั่น หมายถึง บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
  และตั้งใจในการปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมาย และความส าคัญขององค์กร 
 จัดแนวคิด :  เรียนรู้ และปรับตัว หมายถึง การหาโอกาส พัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์โดยการเรียนรู้  
  จากงานที่ท า เพ่ือร่วมงาน และองค์กรในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ 
 จิตพัฒนา :  พากันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การหาโอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการท างาน และ 
  พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 เน้นลูกค้า :  มุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้า หมายถึง การมุ่งตอบสนองความจ าเป็น ความต้องการ ความคาดหวัง 
  ของผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
  สิ่งแวดล้อม และใช้มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี และประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ผ่านระบบ :  ใช้มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การวิเคราะห์น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และมองภาพรวมครบถ้วน            
   ทุกองค์ประกอบอย่างเชื่อมโยง และเป็นเหตุเป็นผล 
 ครบทมี :  พากันท างานเป็นทีม หมายถึง การเปิดรับความคิดเห็น ร่วมมือช่วยเหลือกัน และมีส่วนร่วมในการ 
   ท างาน ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สหวิชาชีพ หน่วยงาน และเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 

ยุทธศาสตร ์
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

ผู้บริหารโรงพยาบาล 

พญ.วนัทดา  ถมค้าพาณิชย์ 
รองฯ ฝ่ายการแพทย์ 

นางเอ็นดู  วิเรปะนะ 
รองฯ ฝ่ายบริหาร 

น.ส.เบญจวรรณ  สามสาลี 
รองฯ ฝ่ายการพยาบาล 

นางยุพิน ตุ้มโหมด 
รองฯ ฝ่ายเครือข่าย 

นางสุพาณี ตันตะโนกิจ 
ผช.ฯ ด้านการเงิน 

น.ส.วิไล  เสรีสิทธิพิทักษ์ 
ผช.ฯ ด้านคุณภาพ 

นางวยุณี  ช้างมิ่ง 
ผช.ฯด้านข้อมูลสารสนเทศ 

พญ.ดวงตา  ไกรภัสสร์พงษ์ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนนิงานด้านบริหาร 

   การบริหารทรัพยากรบุคลากร 
   การบริหารการเงิน การคลัง 

ส่วนที่ 2 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 

ตารางที่ 1 อัตราก าลังสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ  30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง   อัตราก าลัง(คน) 

อัตราตามกรอบ ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษา อัตราว่าง 
1 ข้าราชการ 144 139 7 5 1 6 
2 ลูกจ้างประจ า 50 50 0 0 0 0 
3 ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 0 0 0 0 
4 พนักงานราชการ 20 18 0 1 0 0 
5 พนักงาน พกส. 84 84 0 0 0 4 

รวม 301 290 7 6 1 10 
 

ที่มา : กลุม่งานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
ภาพที่ 1 อัตราก าลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จ านวนบุคลากร ปี 59 
(ณ 30 กันยายน 

2559) 
รวม 139 คน) 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 2 อัตราก าลังข้าราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง อัตราก าลัง(คน) 
อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษา อัตราว่าง 

1 นายแพทย์ 7 7  0  0 0 0 
2 ทันตแพทย์ 2 2 0 0 0 0 
3 เภสัชกร 4 4 0 0 0 0 
4 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 3 0 0 0 0 
5 พยาบาลวิชาชีพ 85 83 0 0 0 2 
6 นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 0 0 0 0 
7 เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 2 2 0 0 0 0 
8 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2 0 0 0 0 
9 นักรังสีการแพทย์ 1 1 0 0 0 0 
10 นักโภชนาการ 1 1 0 0 0 0 
11 โภชนากร 1 1 0 0 0 0 
12 นักสังคมสงเคราะห์ 4 4 0 0 0 0 
13 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 2 0 0 0 0 
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2 0 0 0 0 
15 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 0 0 0 0 
16 นักจัดการงานทั่วไป 3 3 0 0 0 0 
17 นักกิจกรรมบ าบัด 2 2 0 0 0 0 
18 เจ้าพนักงานธุรการ 3 3 0 0 0 0 
19 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 0 0 0 0 
20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 3 0 0 0 0 
21 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 
22 นักจิตวิทยาคลินิก 5 5 0 0 0 0 

รวม 137 135 0 0 0 2 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 3  อัตราก าลังพนักงานราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง อัตราก าลัง(คน) 
อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษา อัตราว่าง 

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 0 0 0 0 
2 นักสังคมสงเคราะห์ 3 3 0 0 0 0 
3 นักจิตวิทยา 2 2 0 0 0 0 
4 นักกิจกรรมบ าบัด 1 1 0 0 0 0 
5 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 0 0 0 0 
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 0 0 0 0 
7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 4 0 0 0 0 
8 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 1 0 0 0 0 
10 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 0 0 0 0 
11 พยาบาลวิชาชีพ 1 0 0 0 0 1 
12 นักวิชาการสาธารณสุข 3 2 0 0 0 1 

รวม 20 18 0 0 0 2 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
ตารางที่ 4  อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง อัตราก าลัง(คน) 
อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษา อัตราว่าง 

1 นักจัดการงานทั่วไป 2 2 0 0 0 0 
2 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 0 0 0 0 

รวม 3 3 0 0 0 0 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 5  อัตราก าลังลูกจ้างประจ า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง อัตราก าลัง(คน) 
อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษา อัตราว่าง 

 กลุ่มงานสนับสนุน       

1 พนักงานการเงินและบัญชี 3 3 0 0 0 0 
2 พนักงานธุรการ 2 2 0 0 0 0 
3 พนักงานพัสดุ 2 2 0 0 0 0 
4. โภชนาการ 1 1 0 0 0 0 
5 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1 0 0 0 0 
6 พนักงานพิมพ์ 5 5 0 0 0 0 
7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 10 0 0 0 0 
8 พนักงานช่วยการพยาบาล 2 2 0 0 0 0 
9 พนักงานสถิติ 3 3 0 0 0 0 
10 พนักงานห้องสมุด 1 1 0 0 0 0 
11 ผู้ช่วยเหลือพยาบาล 10 10 0 0 0 0 
12 พนักงานอาชีวบ าบัด 1 1 0 0 0 0 
 กลุ่มงานบริการพื นฐาน       

13 พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 2 0 0 0 0 
 กลุ่มงานช่าง       

14 ช่างไฟฟ้า 2 2 0 0 0 0 
15 ช่างไม้ 2 2 0 0 0 0 
16 ช่างต่อท่อ 1 1 0 0 0 0 
17 ช่างเชื่อม 1 1 0 0 0 0 
18 ช่างสี 1 1 0 0 0 0 

รวม 50 50 0 0 0 0 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 6  อัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง อัตราก าลัง(คน) 
อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษา อัตราว่าง 

1 พยาบาลวิชาชีพ 3 1 0 0 0 2 
2 นักจิตวิยา 3 3 0 0 0 0 
3 แพทย์แผนไทย 1 1 0 0 0 0 
4 นักสังคมสงเคราะห์ 3 2 0 0 0 1 
5 นักวิชาการสาธารณสุข 3 3 0 0 0 0 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 2 0 0 0 0 
7 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 0 0 0 0 
8 นักจัดการงานทั่วไป 13 13 0 0 0 0 
9 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 0 0 0 0 
11 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 1 0 0 0 0 
12 นายช่างไฟฟ้า 1 1 0 0 0 0 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 11 11 0 0 0 0 
14 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 2 0 0 0 0 
15 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 23 0 0 0 0 
16 พนักงานประจ าตึก 5 5 0 0 0 0 
17 พนักงานบริการ 11 11 0 0 0 0 
18 นายช่างเทคนิค 1 0 0 0 0 1 
19 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1 0 0 0 0 
20 พนักงานบัตรรายงานโรค 1 1 0 0 0 0 
21 ช่างศิลป์ 1 1 0 0 0 0 

รวม 84 80 0 0 0 4 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่  2 แสดงประเภทอัตราก าลังบุคลากรจ าแนกตามภารกิจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  จ านวนข้าราชการเกษียณอายุภายใน 5 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบรายรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2557-2559 
 

ประเภทงบ ปีฯ2557 ร้อยละ ปีฯ2558 ร้อยละ ปีฯ2559  ร้อยละ 
งบลงทุน 68,591,600 69.96 74,295,300 61.40 73,990,000  46.30 
งบด าเนินการ 29,449,232.8 30.04 32,102,832.80 26.50 28,058,190  17.56 
งบลงทุน 0 0  14,600,000 12.07 57,765,000  36.14 
เงินอุดหนุน 0 0 0 0 0  0 

รวม  98,040,832 100 120,998,132.80 100 159,813,190  100 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงเปรียบเทียบรายรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2557-2559 

 

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน เงินอุดหนุน

69.96

30.04

0 0

61.4

26.5

12.07

0

46.3

17.56

36.14

0

ปีงบ 57 ปีงบ 58 ปีงบ 59

 
 
 
 
 

การบริหารการเงินการคลัง 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายรับเงินบ ารุงแยกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2557-2559 
หน่วย : บาท 

ประเภทงบ ปีฯ2557 ร้อยละ ปีฯ2558 ร้อยละ ปีฯ2559 ร้อยละ 
ช าระเอง 25,004,394.63 28.92 23,655,450.41 25.13 28,454,750.00 27.85 
ประกันสุขภาพ 30,837,360.01 35.67 32,889,829.10 34.95 36,109,671.39 35.35 
ต้นสังกัด 17,703,738.67 20.48 22,887,094.87 24.32 27,927,989.61 27.34 
ประกันสังคม 2,036,617.00 2.36 3,140,522.00 3.34 3,196,938.00 3.13 
นวดแผนไทย 6,284,910.00 7.27 5,637,341.00 5.99 5,644,676.00 5.53 
รายรับอื่นๆ 4,570,193.72 5.28 5,909,239.52 6.28 823,090.48 0.80 

รวม 86,437,214.03 100 94,119,476.90 100 102,157,115.48 100 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
ภาพที่ 5 แสดงเปรียบเทียบรายรับเงินบ ารุงแยกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2557-2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2557-2559 
หน่วย: บาท 

รายการ ปีงบฯ2557 ปีงบฯ2558 ปีงบฯ 2559 
ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าจ้าง พกส. 11,730,270.00 12,357,224.00 12,356,118.00 
ค่าตอบแทน 14,879,440.93 16,955,768.70 18,827,304.44 
ค่าใช้สอย 11,282,349.68 10,475,896.92 12,912,459.99 
ค่ายา/เวชภัณฑ์ 19,354,775.68 24,320,734.90 27,778,975.55 
ค่าวัสดุอาหาร/ส านักงานและอ่ืนๆ 8,578,510.38 8,219,061.60 11,943,538.31 
ค่าสาธารณูปโภค 1,685,313.94 1,692,331.90 2,881,251.35 
ค่าครุภัณฑ์ 571,203.90 765,817.00 7,366,194.70 
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 318,867.00 367,009.00 631,977.70 

รวม 68,400,731.51 75,153,844.02 94,697,820.04 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ภาพที่ 6  แสดงเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2557-2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านบริการ 
  การให้บริการรักษาจ าแนกประเภท  
  การให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จ าแนกตามผลการวินิจฉัย 
  การให้บริการโดยสหวิชาชีพ 
  การให้บริการสุขภาพจิตชุมชน 
  การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการ และบริการ 
  การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต 

 

ส่วนที่ 3 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
  
ตารางที่ 10 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2557-2559 
 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

 
หน่วย 
นับ 

 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

 
Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผล
ปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

1 จ านวนเตียงทั้งหมด เตียง 200 185 185 
 1.1 จ านวนเตียงผู้ป่วยต่อแพทย์ เตียง/คน 29 23 23 
 1.2 จ านวนเตียงต่อพยาบาลวิชาชีพ เตียง/คน 3 3 3 

2. อัตราการครองเตียง     
 - 200 เตียง  อัตรา 74.20 80.68 79.95 
 - 185 เตียง (เริ่ม 185 เตียงในปีงบฯ 58) อัตรา - 80.68 79.95 
 - 330 เตียง (ตามกรอบ) อัตรา 44.85 45.24 44.82 
3 จ านวนผู้ป่วยนอกรวมทั้งหมด ราย 41,847 45,115 51,124 
 4.1 จ านวนผู้ป่วยนอกใหม่ คน 3,682 3,864 3,966 
 4.2 จ านวนผู้ป่วยนอกเก่า ราย 38,165 41,251 47,158 
 4.3 จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (วันท าการ) ราย/วัน 172 184 210 
 4.4 จ านวนผู้ป่วยนอกแยกตามประเภท ราย 41,847 45,115 51,124 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช ราย 1,602 1,502 1,412 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ราย 30,085 32,256 35,162 
 - ผู้ป่วยสารเสพติด (เฮโรอีน/ยาบ้า/กาว) ราย 1,325 1,263 1,519 
 - ผู้ป่วยสุรา ราย 951 1,058 1,005 
 - ผู้ป่วยทางกาย ราย 7,884 9,036 13,004 
4 บริการคลินิกพิเศษ     
 - คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (อายุ 0-5 ปี) ราย - 35 128 
 - คลินิกจิตเวชเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) ราย - 432 1,024 
 - คลินิกจิตเวชวัยรุ่น ( อายุ 13-15 ปี) ราย - 632 781 
 - คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป) ราย - 536 1,153 
 - คลินิกแพทย์แผนไทย ราย 5,062 3,755 8,254 

 

 การให้บริการรักษา 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 10 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2557-2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

5 จ านวนผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น (คน) ราย 3,618 3,825 3,959 
 4.1 ยอดยกมาจากเดือนที่แล้ว คน 1,807 1,771 1,785 
 4.2 รับไว้รักษาในสถาบันฯ คน 1,811 2,054 2,174 
     - รับครั้งแรก คน 925 944 1,040 
     - รับครั้งรอง คน 886 1,110 1,134 
 4.3 จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน คน 149 150 148 
 4.4จ านวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล(ไม่สะสม) คน 1,811 2,054 2,174 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช คน 92 114 129 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป คน 1,352 1,575 1,632 
 - ผู้ป่วยติดสารเสพติด คน 225 200 280 
 - ผู้ป่วยติดสุรา คน 142 165 133 
6 จ านวนวันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาในสถาบันฯ (วัน)  31 27 26 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช วัน 71 59 57 
 - ผู้ป่วยส่งรักษาตาม ป.อาญา ม.48 วัน 133 177 56 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป วัน 30 26 25 
 - ผู้ป่วยสารเสพติด วัน 24 21 24 
 - ผู้ป่วยสุรา วัน 22 21 22 
7 จ านวนผู้ป่วยนิติจิตเวชรับไว้ในโรงพยาบาลจ าแหล่งน าส่ง คน 92 114 129 
 - ศาล คน 44 40 54 
 - สถานีต ารวจภูธร คน 7 16 27 
 - สถานีต ารวจนครบาล คน 6 6 3 
 - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง คน 9 15 20 
 - ส านักงานคุมประพฤติ คน 8 13 12 
 - ญาติ คน 3 7 3 
 - สถานพินิจคุ้มครองเด็ก และเยาวชน คน 2  0 3 
 - เรือนจ า คน 7 7 3 
 - ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน คน 4 4 4 
 - Refer คน 0 5 2 
 - อ่ืนๆ  คน 2 1 0 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 10 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2557-2559 (ต่อ) 
 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

8 จ านวนผู้ป่วยนิติจิตเวชรับไว้ในโรงพยาบาลจ าแนกตาม
ประเภทคดี 

คน 92 114 129 

 - หมิ่นพระมหากษัตริย์ คน 0 2 3 
 - ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ คน 0 2 2 
 - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คน 25 22 21 
 - ความผิดต่อชีวิต คน 15 24 36 
 - พยายามฆ่า คน 8 6 6 
 - ท าร้ายร่างกาย คน 6 11 11 
 - วางเพลิง คน 0 1 0 
 - พรบ. อาวุธปืน คน 2 0 0 
 - พรบ. อาวุธ มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองฯ คน 0 1 0 
 - พรบ. ยาเสพติด คน 14 11 9 
 - พรบ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสารเสพติด คน 8 13 12 
 - พรบ. คนเข้าเมือง คน 10 17 26 
 - นิติจิตเวชเพ่ือการวินิจฉัย คน 2 3 3 
 - อ่ืนๆ  คน 2 1 0 

 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
 
ตารางที่ 11 การให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2555 – 2559 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ผู้ป่วยนอก (ทั งหมด) 38,184 36,612 41,847 45,115 51,124 
 - ผู้ป่วยนอกเก่า 33,239 32,846 38,165 41,251 47,158 
 - ผู้ป่วยนอกใหม่ 4,945 3,766 3,682 3,864 3,966 
ผู้ป่วยใน (ทั งหมด) 3,073 3,498 3,618 3,825 3,959 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
ภาพที่ 7 แสดงการให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2555 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 

 การให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 8 แสดงการให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า/ใหม่ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
ภาพที่ 9 แสดงผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันท าการ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 ปีงบฯ 2557 ปีงบฯ 2558  ปีงบฯ 2559

4,945 3,766 3,682 3,864 3,966 

33,239 32,846
38,165 41,251 

47,158 

ผู้ป่วยนอก(ใหม่) ผู้ป่วยนอก(เก่า)
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 12  ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559 
ICD 10 DIAGNOSIS SEX TOTAL % 

MALE FEMALE 
F20 SCHIZOPHRENA 8,019 4,555 12,574 24.60 
F32 DEPRESSIVE EPISODE 1,668 3,668 5,336 10.44 
F41 OTHER ANXIETY DISORDERS 1,545 2,153 3,698 7.23 
F31 BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 1,162 1,789 2,951 5.77 
F06 OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN 

DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL 
DISEASE 

1,041 812 1,853 3.62 

F25 SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS 601 907 1,508 2.95 
F10 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF ALCOHOL 
915 72 987 1.93 

F43 TEACTION TO SEVERE STRESS , AND ADJUSTMENT 
DISORDERS 

387 529 916 1.79 

F90 BEHAVIORAL AND EMOTIONAL 697 144 841 1.65 
F00 DEMENTIA IN ALZHEIMER DID SEASE 183 607 790 1.55 

(ยอดรวมผู้ป่วยนอกรวมทั งหมด  51,124 ราย ) 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

ภาพที่ 10 แสดง ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2555-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 13  ผู้ป่วยในจ าหน่าย จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559 
ICD 10 DIAGNOSIS SEX TOTA

L 
% 

MALE FEMALE 
F20 SCHIZOPHRENA 794 320 1,114 51.36 
F15 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF OTHER STIMULANTS , INCLUDING CAFFEINE 
154 22 176 8.11 

F10 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 
USE OF ALCOHOL 

141 6 147 6.78 

F31 BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 60 68 128 5.90 
F06 OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE 

AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE 
74 29 103 4.75 

F32 DEPRESSIVE EPISODE 49 54 103 4.75 
F25 SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS 29 42 71 3.27 
F23 ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS 27 39 66 3.04 
F12 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF CANNABINOIDS 
63 2 65 3.00 

F19 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO  
MULTIPLE DRUG USE AND USE OF OTHER 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES   

46 3 49 2.26 

รวมผู้ป่วยในจ าหน่ายทั งหมด 2,169 คน 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 

ภาพที่ 11 แสดงผู้ป่วยในจ าหน่าย จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2555-2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 12 แสดงผู้ป่วยในรับไว้ จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2557-2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

1 งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น     
 1.1 จิตบ าบัดรายบุคคล ราย 44 11 34 
 1.2 ครอบครัวบ าบัด ครั้ง/ราย 7/16 3/7 17/38 
 1.3 พฤติกรรมบ าบัด ครั้ง/ราย 6/18 8/8 9/13 

2. งานสงเสริมพัฒนาการเด็ก     
 2.1 ตรวจวินิจฉัย และประเมินพัฒนาการ ราย 9 - 111 
 2.2 ส่งเสริมพัฒนาการ (รายบุคคล) ราย 55 - 111 
3 งานจิตเวชผู้สูงอายุ     
 3.1 จิตบ าบัด (รายบุคคล) ราย 1 - 3 
 3.2 การให้ค าปรึกษา (รายบุคคล) ราย 8 - 8 
4 งานประสาทวิทยา     
 4.1 งานตรวจคลื่นหัวใจ (EEG) ราย 151 126 349 
5 งานหัตถการ และการผ่าตัด     
 5.1 การรักษาด้วยไฟฟ้า (E.C.T.)     
   5.1.1 การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับ

ความรู้สึก (Modified ECT) 
ราย 1,011 728 1,079 

   5.1.2 การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยไม่ใช้ยาระงับ
ความรู้สึก (Unmodified ECT ) 

ราย 4/4 3/3 1/1 

6 งานนิติจิตเวช     
 6.1 การให้ค าปรึกษาทางนิติจิตเวช ราย 217 130 260 
 6.2 การตรวจวินิจฉัย ราย 66 35 148 
   6.2.1 ประชุมทีม ครั้ง/ราย 66/33 18/35 65/148 
   6.2.2 สรุปรายงานจากทีม ราย 66 35 148 
 6.3 การให้ความเห็น หรือการออกใบรับรอง ราย 128 53 208 
 6.4 การเป็นพยานศาล/การให้ปากค า ราย 11 13 25 
 6.5 การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในเรือนจ า ครั้ง/ราย 18/336 5/119 12/327 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 การให้บริการโดยสหวิชาชีพ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

 6.6 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อต่อสู้คดี     
   6.6.1 รายบุคคล ราย 21 5 2 
   6.6.2 รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 29/166 22/122 17/95 
 6.7 การเตรียมความพร้อมก่อนสู่สังคม     
   6.7.1 รายบุคคล ราย - - 159 
   6.7.2 รายกลุ่ม ครั้ง/ราย - - 22/96 
7 งานจิตเวชทั่วไป     
 7.1 จิตบ าบัด     
   - รายบุคคล ราย 468 423 1,126 
   - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 105/564 42/281 87/549 
 7.2 การให้บริการปรึกษา     
   - รายบุคคล ราย 703 1,387 2,708 
   - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 8/383 10/70 25/81 
 7.3 ครอบครัวบ าบัด ครั้ง/ราย -  - 16/48 
8 งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย     
 8.1 การประเมินสมรรถภาพผู้ป่วย ครั้ง/ราย 137/137 82/82 404/404 
 8.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์     
   - อาชีวะบ าบัด ครั้ง/ราย 209/209 165/165 808/808 
   - ดนตรีบ าบัด (One to five piano) ครั้ง/ราย - 26/26 - 
 8.3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม     
   - บันเทิงบ าบัด ครั้ง/ราย 17/329 5/29 5/56 
   - ศิลปกรรมบ าบัด ครั้ง/ราย 187/325 77/118 234/675 
   - ทักษะทางสังคม ครั้ง/ราย 75/128 21/40 95/228 
   - ทักษะการพักผ่อน ครั้ง/ราย 103/138 57/65 34/45 
 8.4 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ     
   8.4.1 ทักษะงานพื้นฐาน ครั้ง/ราย 101/130 48/53 74/112 
   8.4.2 การฝึกอาชีพ   - เกษตรกรรม ครั้ง/ราย 100/137 68/78 73/105 
                             - อุตสาหกรรม/หัตถกรรม ครั้ง/ราย 391/455 165/258 237/373 
           - อาชีพอ่ืนๆ  ครั้ง/ราย 161/304 57/108 140/377 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

 8.5 กลุ่มบ าบัดอ่ืนๆ  ครั้ง/ราย - 186/300 184/168 
 8.6 ติดตามเยี่ยมบ้าน (หลังจ าหน่ายผู้ป่วย) คน 85 - 86 
9 งานบ าบัดสุรา และยาเสพติด     
 9.1 การให้บริการปรึกษารายบุคคล ราย 124 130 2,735 
 9.2 จิตสังคมบ าบัด (Matrix) ครั้ง/ราย - 57/1,120 2,649/99,654 
 9.3 ครอบครัวบ าบัด ครั้ง/ราย 37/96 17/26 - 
 9.4 บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งผู้ป่วย/ญาติ ครั้ง/ราย 828/828 277/277 612/612 
 9.5 การประชุมทีมบุคลากรจิตเวชเพ่ือการประเมิน

อาการผู้ป่วย 
ครั้ง/ราย - - 48/67 

 9.6 ผู้ป่วยในยาเสพติดคุมประพฤติ คน - - 7 
 9.7 การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสารเสพติด ครั้ง/ราย - - 24/307 

10 งานการพยาบาลจิตเวชและประสาทวิทยา     
 10.1 การประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการวินิจฉัย

ทางการพยาบาล 
ราย 85,929 44,618 84,936 

 1. มิติสภาวะความรุนแรงของความเจ็บป่วย*     
   - วิกฤติ (Emergent) ราย - - 650 
   - เร่งด่วน (Urgent) ราย - - 885 
   - กึ่งเร่งด่วน (Semi-Urgent) ราย - - 4,703 
   - ไม่เร่งด่วน (Non-Urgent) ราย - - 40,544 
 2. มิติความสารถในการด ารงชีวิตอิสระ*     
   -สีแดง (ไม่สามารถด ารงชีวิตอิสระ) ราย - - 367 
   - สีส้ม (ด ารงชีวิตอิสระได้เป็นบางเวลา) ราย - - 1,002 
   - สีเหลือง (ด ารงชีวิตอิสระได้เป็นส่วนใหญ่) ราย - - 5,167 
   - สีเขียว (ด ารงชีวิตอิสระได้) ราย - - 14,342 
 3. ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน*     
   - ฉุกเฉิน (สีแดง) Emergent ราย - - 650 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
หมายเหตุ : มิติสภาวะความรุนแรงของความเจ็บป่วย* มิติความสารถในการด ารงชีวิตอิสระ* ผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉิน* เริ่มบันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 (เนื่องจากกรมฯ มีการเปลี่ยนเนื้อหาแบบรายงานใหม่ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

 4. การจ าแนกประเภทผู้ป่วยใน     
   - 4a วิกฤต/ต้องดูแลตลอดเวลา ราย - - 13,102 
   - 3a หนัก/ต้องดูแลมากตลอดเวลา ราย - - 20,633 
   - 3b หนัก/ต้องดูแลมาก ราย - - 7,066 
   - 2a ปานกลาง/ต้องดูแลมากตลอดเวลา ราย - - 17,751 
   - 2b ปานกลาง/ต้องดูแลมาก ราย - - 26,588 
   - 2c ปานกลาง/ต้องดูแลปานกลาง ราย - - 5,007 
   - 1a ฟ้ืนฟู/ต้องการดูแลมากตลอดเวลา ราย - - 6,705 
   - 1b ฟ้ืนฟู/ต้องการดูแลมาก ราย - - 27,540 
   - 1c ฟ้ืนฟู/ต้องการดูแลปานกลาง ราย - - 19,343 
   - 1d ฟ้ืนฟู/ต้องการดูแลน้อย ราย - - 1,682 
 10.2 การรักษาทางกาย ครั้ง/รายโรค 990/52,055 503/27,215 958/55,394 
 10.3 การปฏิบัติเพื่อการบ าบัดทางจิต     
   - รายบุคคล ราย 905 - 3,840 
   - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 64/651 - 77/425 
 10.4 การให้สุขภาพจิตศึกษา     
   - รายบุคคล ราย 2,364 4,530 8,057 
   - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 455/6,607 373/6,499 855/12,807 
 10.5 กิจกรรมบ าบัด     
   - รายบุคคล ราย 1,323 464 1,823 
   - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 2,034/93,229 860/32,267 2,649/99,654 

11 งานจิตวิทยา     
 11.1 งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา     
   - ตรวจเชาว์ปัญญา ราย 1,159 1,555 3,,526 
   - ตรวจบุคลิกภาพ ราย 3,415 1,141 2,490 
   - ตรวจประสาทวิทยา ราย 463 187 560 
   - EQ,ความเครียด,WRAT,TOMM,SCL-90 ราย - 77 701 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
หมายเหต ุ: การจ าแนกประเภทผูป้่วยใน*เริ่มบันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 (เนื่องจากกรมฯ มีการเปลีย่นเนื้อหาแบบรายงานใหม่ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผล
ปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

 11.2 งานบ าบัดทางจิตวิทยา     
   11.2.1 จิตบ าบัด     
    - รายบุคคล ราย 778 284 730 
    - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 20/153 14/173 21/257 
   11.2.2 พฤติกรรมบ าบัด     
    - รายบุคคล ราย 1 4 9 
    - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 2/14 - - 
   11.2.3 ครอบครัวบ าบัด ครั้ง/ราย 24/60 6/12 14/31 
   11.2.4 การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา     
    - รายบุคคล ราย 1,118 9 116 
    - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย - - 152/3,501 

12 งานสังคมสงเคราะห์จิตเวช       
 12.1 งานตรวจวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช     
  - มีปัญหาทางสังคม     
   *1 ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ราย 3 6 32 
   *2 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ราย 190 73 365 
   *3 ปัญหาสารเสพติด/สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ราย 141 57 162 
   *4 ปัญหาทางกฎหมาย ราย 109 60 130 
   *5 ปัญหาระหว่างบิดา มารดา และบุตร ราย 20 - 63 
   *6 ปัญหาการประกอบอาชีพ ราย 60 16 106 
   * 7 ปัญหาคู่สมสรและการครองเรือน ราย 5 - 41 
   *8 ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ราย 10 - 122 
   *9 ปัญหาไม่มีรายได้ ราย 60 43 158 
   *10 ปัญหาการหย่าร้าง ราย 2 2 5 
   * 11 ปัญหาไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครอง ราย - - 122 
   * 12 ปัญหาอื่นๆ  ราย 5 2 86 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

 12.2 งานบ าบัดทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช     
   ก. รายบุคคล – ผู้ป่วย ราย 601 228 401 
   ข. รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 19/122 13/131 56/398 
   ค. ครอบครัว/คู่สมรส ครั้ง/ราย 8/15 - - 
 12.3 งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม     
     ก. รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 208/494 114/199 239/465 
 12.4 งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน     
   ก. ด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูในชุมชน     
    - การเตรียมครอบครัวและชุมชนก่อน

จ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
ครั้ง/ราย 113/171 41/39 69/130 

   ข. ด้านป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรค
ทางจิตเวชในกลุ่มเสี่ยง 

ครั้ง/ราย 11/212 - 2/60 

   ค. ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ครั้ง/ราย 3/340 - 2/160 
 12.5 งานจัดการทรัพยากรทางสังคมและ

การพิทักษ์สิทธิ์ 
    

   ก. การจัดการทรัพยากรทางสังคม ครั้ง/ราย 2,552/2,552 1,856/1,856 2,433/2,433 
   ข. การพิทักสิทธิ์ ราย 262 291 387 
   ค. การสืบพยานเด็ก ราย - - 14 

13 งานรังสีวิทยา     
   - Chest ครั้ง/ราย 253/242 322/316 446/439 
   - Abdomen ครั้ง/ราย 2/1 3/2 2/2 
   - Skull ครั้ง/ราย 8/4 16/8 19/9 

   - Spine ครั้ง/ราย 4/2 2/1 14/5 
   - Upper Extremities ครั้ง/ราย 27/13 36/17 18/8 

   - Lower Extremities ครั้ง/ราย 27/11 36/18 33/12 

   - Pelvis & Hip joint ครั้ง/ราย - 2/1 3/2 

 13.1 การส่งไปตรวจยังหน่วยงานอ่ืน ครั้ง/ราย - 4/3 4/2 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจ าปี 2559 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

14 งานทันตกรรม     
 14.1 บริการรักษาผู้ป่วยในทันตกรรม ราย/งาน 1,738/1,735 1,290/1,290 1,109/1,109 
 14.2 บริการรักษาผู้ป่วยนอกทันตกรรม ราย/งาน 7,134/7,439 6,475/6,683 6,468/6,696 

 14.3 งานส่งเสริม และป้องกัน คน/ครั้ง 2,987/66 1,585/46 1,397/48 
15 งานพยาธิวิทยาและชันสูตรสาธารณสุข     

 15.1 งานชันสูตรสาธารณสุข     

   15.1.1 งานโลหิตวิทยา ตัวอย่าง 5,969 3,449 3,609 

   15.1.2 งานคุ้มกันวิทยาคลินิก ตัวอย่าง 193 179 287 

   15.1.3 งานจุลชีววิทยาคลินกิ ตัวอย่าง 15 18 19 

   15.1.4 งานเคมีคลินิก ตัวอย่าง 20,416 20,379 26,857 

   15.1.5 งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ตัวอย่าง 499 519 496 

   15.1.6 งานประเมินคุณภาพการตรวจ
ห้องปฏิบัติการ 

ตัวอย่าง 12 15 12 

   15.1.7 งานชันสูตรจิตเวช     

     15.1.7.1 การตรวจระดับยา ตัวอย่าง 912 753 907 

     15.1.7.2 การตรวจฮอร์โมน ตัวอย่าง 1,038 1,248 1,454 
     15.1.7.3 การตรวจทางพันธุศาสตร์ ตัวอย่าง 10 - - 

     15.1.7.4 การตรวจทางพิษวิทยา ตัวอย่าง 6 1 - 

     15.1.7.5 การตรวจสารเสพติด ตัวอย่าง 1,704 1,882 2,378 
         - Amphetamine ตัวอย่าง 682 695 860 
         - อ่ืนๆ  ตัวอย่าง 1,022 1,165 2,196 

 15.1.8 งานชันสูตรอื่นๆ      
     15.1.8.1 งานบริการตรวจเก็บสิ่งส่งตรวจ ครั้ง 6,144 6,417 7,198 
     15.1.8.2 งานให้ค าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
ครั้ง 1,137 149 269 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ตารางที่ 14 การให้บริการบ าบัดรักษา และบริการเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2557 – 2559 (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

กิจกรรม 
Baseline ปีงบฯ57 Baseline  ปีงบฯ58 ผลปฏิบัติงาน ปีงบฯ59 

ใบสั่งยา จ านวน(ขนาด) มูลค่า(บาท) ใบสั่งยา จ านวน(ขนาด) มูลค่า(บาท) ใบสั่งยา จ านวน(ขนาด) มูลค่า(บาท) 
16 งานเภสัชกรรม          
 16.1 งานบริการจ่ายยา          
   16.1.1 ผู้ป่วยนอก 27,230 108,453 36,282,112 32,271 127,894 46,568,170 35,874 141,954 53,782,160 
    16.1.2 ผู้ป่วยใน   - รายบุคคล 40,356 174,629 2,099,379 45,039 183,903 2,906,255 40,398 168,399 3,477,345 
    16.1.3 ยาไปรษณยี์/มลูค่า(บาท) 26 35,788 24 52,450 14 50,574 
 16.2 งานบริการทางเภสัชกรรม     
   16.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย     
     - ผู้ป่วยนอก ราย 245 298 244 
     - ผู้ป่วยใน ราย 230 258 252 
   16.2.2 การติดตามปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย     
     - อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ARP) ราย 74 26 25 
     - Medication error ครั้ง 2 - - 
   16.2.3 งานประเมินการใช้ยาตามบัญชี ง (DUE)     
      -  จ านวนรายการยา รายการ 8 - - 
      - จ านวนครั้งท่ีประเมิน ครั้ง 2 - - 
      - มูลค่าการสั่งยา บาท 2,651,186 - - 
   16.3 แบ่งบรรจุยา (Prepack)     
      - ยาเม็ด เม็ด/Pack 3,711,300/74,511 3,619,850/72,975 4,168,460/78,480 
   16.4 บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา     
         - ตอบค าถาม/ปญัหาบุคลากรทางการแพทย์  ครั้ง 270 315 300 
    - เผยแพร/่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่ผู้ป่วย/ปปช. เรื่อง/แผ่น 2/5 - - 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ตารางที่ 15 การให้บริการสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2557 – 2559 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

1 การให้บริการสุขภาพจิตในชุมชน     
 1.1 ให้ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไป ครั้ง/ราย 4/420 69/6,039 70/5,088 
 1.2 ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง ครั้ง/ราย 103/10,064 59/1,348 34/795 
 1.3 ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต     
    - รายบุคคล ราย 402 741 830 
    - รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 11/94 25/110 35/251 
 1.4 ให้บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

ผู้ป่วยจิตเวช 
ครั้ง/ราย 1/2 1/1 - 

 1.5 ติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน ราย 1,085 890 1,487 
 1.6 หนังสือประสานติดตามดูแลผู้ป่วย

สาธารณสุข/ทางโทรศัพท์ 
ราย - - 1,226 

 1.7 การออกหน่วยบริการสุขภาพจิตในชุมชน ครั้ง/ราย 126/126 19/469 - 
2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     
 - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง - 5,808 4,599 
3  ประชุมเครือข่าย     
   - ประชุมเครือข่าย ครั้ง 133 13 14 

 
ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การให้บริการสุขภาพจิตชุมชน 
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ตารางที่ 16  การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557 – 2559 
 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

1 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 

    

 - การพัฒนาเทคโนโลยี     
 1.1 การผลิตสื่อ     
   - สปอตวิทยุ เรื่อง/ชุด 2/2 6/6 - 
   - จัดบอร์ดให้ความรู้ เรือง/ชุด - 8/34 51/251 
   - สติกเกอร์ เรื่อง/แผ่น 9/83 12/591 8/848 
   - บทความ เรื่อง/ชุด 35/35 34/34 274/374 
   - แผ่นพับ เรื่อง/แผ่น 1/300 15/1,700 212/2,320 
   - โปสเตอร์ เรื่อง/แผ่น 96/4499 90/454 75/396 
   - ชุดนิทรรศการ เรื่องชุด 34/60 5/9 - 
   - เทปวีดีโอ เรื่อง/ม้วน 69/103 19/32 35/72 
   - หนังสือ เรื่อง/เล่ม 4/171 - - 
   - บริการพิมพ์/ การ์ด เรื่อง/แผ่น 180/3,458 193/3,364 108/983 
   - ป้ายเวที/ป้ายชื่อ/ป้ายต้อนรับ เรื่อง 580 444 338 
   - ภาพถ่ายกิจกรรม/ภาพผู้ป่วยใน ภาพ 7,216 3,250 7,809 
   - อ่ืนๆ  เรื่อง/แผ่น - 5,778 - 

 
 ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 

 การส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
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ตารางที่ 17  การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทางด้านวิชาการ และบริการ ปีงบประมาณ 2557 – 2559 
 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผลปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

1 การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทางด้าน
วิชาการ และบริการ 

    

 1. การสนับสนุนวิทยากรให้แก่หน่วยงานอื่น 
(นอกหน่วยงาน) 

    

    - หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต คน/ครั้ง 468/76 236/138 503/74 
    - หน่วยงานนอกกรมสุขภาพจิต คน/ครั้ง 1,291/317 615/159 4,382/213 
 2. การสอน/บรรยาย (ในหน่วยงาน)        
    - สอนบุคลากรในหน่วยงาน คน/ครั้ง 10/24 6/61 58/444 
    - สอนนักศึกษาแพทย์ คน/ครั้ง 69/6 100/11 56/13 
    - สอนนักศึกษาพยาบาล คน/ครั้ง 74/26 12/83 - 
    - สอนนักศึกษานักจิตวิทยา คน/ครั้ง - - 32/5 
    - สอนนักศึกษาจิตบ าบัด คน/ครั้ง - 1/1 - 
    - อ่ืนๆ กลุ่มญาติผู้ป่วย คน/ครั้ง 502/25 402/20 - 
    - อ่ืนๆ คน/ครั้ง - 416/183 587/875 

 3. การเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพจิตให้กับ
หน่วยงานอื่น 

คน/ชั่วโมง - 4/8 42/27 

 4. การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ คน/ชั่วโมง 469/16 841/26 436/50 
 5. การฝึกภาคปฏิบัติ     
   - แพทย์ คน/ชั่วโมง 32/600 43/640 45/3,448 

   - พยาบาล คน/ชั่วโมง 129/608 350/1,002 140/9,308 
   - นักศึกษาอ่ืนๆ 1.นักศึกษาจิตวิทยา คน/ชั่วโมง 2/15 20/27 325/3,810 

   - นักศึกษาอ่ืนๆ 2.นักศึกษากิจกรรมบ าบัด คน/ชั่วโมง - 47/64 - 

 
ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านวิชาการ และบริการ 
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ตารางที่ 17  การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทางด้านวิชาการ และบริการ ปีงบประมาณ 2557 – 2559  (ต่อ) 
 
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผล
ปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

   - นักศึกษาอ่ืนๆ 3. นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ คน/ชั่วโมง 43/376 - 1/35 

   - นักศึกษาอ่ืนๆ 4. นักศึกษาคอมพิวเตอร์ คน/ชั่วโมง - 1/441 1/343 
   - นักศึกษาอ่ืนๆ 5. นักศึกษานักจิตเวชชุมชน คน/ชั่วโมง - 48/504 1/70 

   - นักศึกษาอ่ืนๆ 6. นักศึกษางานช่าง คน/ชั่วโมง - 2/259 - 
   - นักศึกษาอืนๆ 7. นักศึกษาพยาบาล  คน/ชั่วโมง - 171/1,176 320/22,108 

   - นักศึกษาอ่ืนๆ 8. งานส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย 

คน/ชั่วโมง - - 2/130 

   - นักศึกษาอ่ืนๆ  คน/ชั่วโมง 176/2,261 - 531/7,409 
 6. Case study ครั้ง 1 2 27 
 7. Case conference ครั้ง 54 28 79 

2. การนิเทศงานสุขภาพจิต     
 1. การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ ครั้ง 19 6 15 

 2. การนิเทศสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข
ผสมผสาน 

ครั้ง 18 9 48 

 
ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ตารางที่ 18 การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557 – 2559  
ล าดับ กิจกรรม หน่วย 

นับ 
Baseline 
 ปีงบฯ57 

Baseline 
 ปีงบฯ58 

ผล
ปฏิบัติงาน 
 ปีงบฯ59 

 การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต     
1 การเผยแพรผ่่านสื่อสารมวลชน     
   - วิทยุ เรื่อง/ครั้ง 353/353 481/481 - 
   - โทรทัศน์ เรื่อง/ครั้ง 3/3 - - 
   - สิ่งพิมพ์ เรื่อง/ครั้ง 2/2 - - 
   - เสียงตามสายทั่วไป/บทความ เรื่อง/ครั้ง 8,148/8,148 6,089/6,089 8,083/8,115 
2 การเผยแพร่ข่าว       
   - การจัดแถลงข่าว เรื่อง/ครั้ง 1/1 - - 
   - การเผยแพร่ข่าวผ่าน นสพ./วิทยุ/โทรทัศน์ เรื่อง/ครั้ง 368/368 413/390 - 
3 การรณรงค์     
   - การจัดนิทรรศการ เรื่อง/ครั้ง 21/21 615/21 515/14 
4 การสนับสนุนสื่อต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
   - สปอตทีวีตัววิ่ง เรื่อง/ชุด - 1/1 - 
   - สติกเกอร์ เรื่อง/แผ่น 8/59 3/73 8/848 
   - บทความ เรื่อง/ชุด 353/353 19/19 274/302 
   - แผ่นพับ เรื่อง/แผ่น 38/1,550 19/1,000 221/2,520 
   - โปสเตอร์ เรื่อง/แผ่น 96/499 40/148 75/395 
   - ชุดนิทรรศการ เรื่อง/ชุด 25/25 6/12 - 
   - เทปวีดีโอ/วีดีทัศน์ เรื่อง/ม้วน 28/49 - 35/72 
   - บริการพิมพ์/การ์ด/ปกเอกสาร เรื่อง/แผ่น 133/910 128/2,825 93/545 
   - ป้ายเวที/ป้ายชื่อ/ป้ายต้อนรับ เรื่อง/แผ่น 289/3,833 - 204/1,867 
   - ต้อนรับผู้มารับบริการด่านหน้า ราย 28,732 16,644 27,958 
   - รับและต่อสายโทรทัศน์ ทั้งภายนอกและ

ภายใน 
ครั้ง 19,379 10,933 29,071 

ที่มา : ข้อมูล สจ.รง.201-1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต 
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ภาพที่ 13 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกรวม ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกรวม (รายเดือน)  ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิแสดง ผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 ปีงบฯ 2557 ปีงบฯ 2558  ปีงบฯ 2559 

38,184 36,612
41,847 

45,115 
51,124
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 15 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกใหม่/เก่า ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันท าการ ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบฯ 2555 ปีงบฯ 2556 ปีงบฯ 2557 ปีงบฯ 2558  ปีงบฯ 2559

4,945 3,766 3,682 3,864 3,966 

33239 32846
38,165 41,251 

47,158 

ผู้ป่วยนอก(ใหม่) ผู้ป่วยนอก(เก่า)
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 17 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกมารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2557-2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 19 แสดงผู้ป่วยนอก (รวม) จ าแนก 10 อันดับโรค ปีงบประมาณ 2557- 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (รวม) ที่มารับบริการ จ าแนก 8 จังหวัดรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2556-2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 21 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ จ าแนกตามเขตรับผิดชอบในกทม.ปีงบประมาณ 2557- 2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
 
ภาพที่ 22 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรับไว้ (สะสม) ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรับไว้สะสม  (รายเดือน)  ปีงบประมาณ 2555-2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิแสดง ผู้ป่วยใน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 24 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรับไว้ (ไม่สะสม) ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรับไว้ ไม่สะสม (รายเดือน)  ปีงบประมาณ 2555-2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 26 แสดงจ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันท าการ  ปีงบประมาณ 2555-2559  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจ าแนกตามประเภท (ไม่สะสม) ปีงบประมาณ 2555-2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 28 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจ าแนกตามประเภท (สะสม)  ปีงบประมาณ 2556-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 แสดงอัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ2557-  2559 ( จ านวน 185 เตียง) 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 

 
ภาพที่ 30 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 0-15 ปี ปีงบประมาณ 2557-2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 0-15 ปี /เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2557-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิแสดง กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 32 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 0-15 ปี/5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 0-5 ปี/5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 34 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 6-12 ปี/5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 13-15 ปี/5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 
ภาพที่ 36 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณข้ึนไป ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป/5 อันดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2559 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิแสดง ผู้ป่วยวัยสูงอายุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ภาพที่ 38 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรับไว้ จ าแนกช่วงอายุ (60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) /เพศ ปีงบประมาณ 2557- 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 แสดงจ านวนผู้ป่วยในจ าหน่าย จ าแนก 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /เพศ ปีงบประมาณ 2557- 2559  
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ 
 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน 

 การพัฒนางาน 

 ด้านนิติจิตเวช  

 ด้านวิกฤตสุขภาพจิต 

 ด้านเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช            

ในเขตสุขภาพที่ 5 

 ด้านพัฒนาคุณภาพ 

 งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 

 งานผลิตและเผยแพร่วิชาการ 

ส่วนที่ 4 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

  

ตารางที ่19 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน  

ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการปฏิบัติงาน     

ปี 2559 
1 การส่งบุคลลากรไปฝึกอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ในประเทศ) ราย/ครั้ง 383/20 

2 การส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ต่างประเทศ) ราย/ครั้ง 32/2 
3 หน่วยงานอ่ืน ๆ ศึกษาดูงาน   
 3.1 ระดับปริญญาตรี   
  - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

 - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 - สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร  
 - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นนทบุรี 
 - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยามหามงกุฏราชวิทยาลัย 
 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 - สถาบันนิติจิตเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ 
 - คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 

 
ราย/ครั้ง 

 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 

87/2 
31/3 
7/1 

 
5/1 

 
9/1 
1/1 
99/4 
5/1 
48/1 
46/2 
27/1 

 3.2 ระดับหลังปริญญา   
 - สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- นักศึกษา PG สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 

1540 
/1/1 

 3.3 ระดับอ่ืนๆ   
 -โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

-อาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 

5/1 
5/1 
1/1 

 3.4 ต่างประเทศ 
- กระทรวงสาธารณสุขรัฐสุลต่านโอมาน 
- สมาคมพยาบาลจิตเวช ประเทศสิงคโปร์ 
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน 

 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 
ราย/ครั้ง 

 
6/1 
31/1 
1/1 

 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัตงิาน 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตารางที ่19 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการปฏิบัติงาน     

ปี 2559 
4 หน่วยงานอ่ืนที่มาฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน 

4.1 ระดับปริญญาตรี 
- นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
- นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
- นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
- นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- แพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 
- คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 

 
 

ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 

 
 

58/1,808 
1/490 

3/1,302 
38/4,560 

224/15,840 
2/1,260 

1/48 
1/343 
1/392 
2/980 
1/70 

 4.2 ระดับหลังปริญญา 
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จิตวิทยาคลินิก ม.มหิดล 

 
ราย/ชั่วโมง 

 
14/1,806 

 4.3 แพทย์ประจ าบ้าน 
- แพทย์ประจ าบ้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- แพทย์ประจ าบ้านคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
- แพทย์ประจ าวันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
- แพทย์ประจ าบ้าน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
- แพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
- แพทย์ประจ าบ้าน คณะแพทยศาสตร์จิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- แพทย์ประจ าบ้าน รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
- แพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- แพทย์นิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- แพทย์นิติเวชศาสตร์ โรงพยาลรามาธิบดี 
4.4 ระดับอ่ืนๆ 
- นักสังคมสงเคราะห์ จากกลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต  
- นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต 

 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 

 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 
ราย/ชั่วโมง 

 
10/800 
7/560 
3/240 
6/480 
4/320 
4/320 

 
5/400 
2/160 
1/40 
1/80 
1/35 

3/2,226 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 
 การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช 

ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์นิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการพัฒนางานด้านนิติจิตเวช 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวชที่มีความต่อเนื่อง  
 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจ า  น าร่อง 2 เรือนจ า ได้แก่  เรือนจ ากลาง
นครสวรรค์ และเรือนจ าพิเศษธนบุรี เพ่ือให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเข้าถึง
บริการเพ่ิมขึ้น ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขังจิตเวช  และเน้นการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยและส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชพ้นโทษให้แก่สาธารณสุข  เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยตัวให้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการปล่อยตัวจากเรือนจ าสู่ชุมชน   

ผลการด าเนินงาน  พบว่า ผู้ป่ วยนิติจิตเวชคดีรุนแรงที่จ าหน่ายออกจากสถาบันกัลยาณ์              
ราชนครินทร์ และได้รับการปล่อยตัวหรือพ้นโทษมีจ านวน 37 คน  โดยการติดตามต้องนับระยะเวลาที่              
พ้นโทษ 1 ปี  สรุปรวมผู้ป่วยในนิติจิตเวชคดีรุนแรงที่ติดตามหลังพ้นโทษ/ปล่อยตัวภายใน 1 ปี ปีงบประมาณ 
2559 รวม76 คน ก่อคดีรุนแรง 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.32 ไม่ก่อคดีซ้ าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 98.68   

การด าเนินงานเพื่อป้องกันการก่อคดีซ้ า มีกระบวนงานดังนี้  
1) การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ญาติ ชุมชน และสาธารณสุขในพ้ืนที่ ก่อนจ าหน่ายในทุกด้าน ให้มี

ความรู้ความเข้าใจและ/หรือมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  ตามกระบวนการ D-Method  ในด้านความรู้ 
ความเข้าใจและการยอมรับความเจ็บป่วยทางจิตเวชและการรักษาทางจิตเวช มีความเข้าใจในเป้าหมายของ
การรักษา  มีความรู้เรื่องสิทธิบัตร เข้าใจการด าเนินชีวิตประจ าวันด้านสุขภาพ การมาตรวจตามนัด/การรักษา
ต่อเนื่อง  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด      

2) การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยนิติ
จิตเวช เหยื่อ 18 ใน 22 คน ด าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้  1)ประเมินสุขภาพจิตผู้เกี่ยวข้อง  2) ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ แนะน าการรักษาต่อเนื่องในรายที่มีการรักษา 3) สร้างความมั่นใจในกระบวนการ
บ าบัดรักษา ; ให้ข้อมูลอาการทางจิตของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ  ส่งต่อข้อมูลกับสาธารณสุขในพื้นที่  
ติดตามต่อเนื่อง รายงานแพทย์ผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลง แนะน าช่องทางด่วนในการน าผู้ป่วยเข้าสู่การ
บ าบัดรักษาและการติดต่อกับสาธารณสุข เชื่อมเครือข่ายในชุมชนที่ให้การช่วยเหลือ    

3) การติดตามหลังจ าหน่าย ในรอบ 12 เดือนนี้ ผู้ป่วยจ าหน่ายออกจากสถาบัน กลับเรือนจ า 48 
คน จ าหน่ายกลับชุมชน 26 คน ทุกรายได้รับการติดตามหลังจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยการประสาน
สถานพยาบาลในเรือนจ า สาธารณสุขในพ้ืนที่ และลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน หรือ
โทรศัพท์ติดตามโดยตรง  ซึ่งร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังจ าหน่ายกลับเรือนจ าได้รับการบ าบัดรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ป่วยทุกคนจ าหน่ายกลับเรือนจ า ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.92                 
     

 
 

     

 การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช /วิกฤตสุขภาพจิต /เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 
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 การพัฒนางานด้านวิกฤตสุขภาพจิต 

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ดังนี้ 
 การพัฒนาบุคลากร ครู ก. และงาน MCATT ระดับต าบล  

1. อบรมบุคลากร (ครู ก.) บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายเรื่อง  Community 
Resilience   เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในระดับชุมชน ให้เป็นวิทยากรและเป็ น
ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในระดับเขตสุขภาพและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และขยายผลการด าเนินงาน
วิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการด าเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน   เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในชุมชนให้สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้โดยด าเนิ นกิจกรรมในพ้ืนที่น าร่องในเขต
สุขภาพที่ 5 จ านวน 2 ต าบล  ได้มีการประชุมคณะท างานของศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต เพื่อวางแผนการคัดเลือก
ชุมชน และการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่จะด าเนินโครงการ ชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม
โครงการแก่พ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประชุมชี้แจงกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตแก่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้น าชุมชน 

3. อบรมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ในเขตบริการสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตใน
พ้ืนที่ของตนเองได้และสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ รพ.สต. ได้ 
 

ตารางที่ 20 จ านวน MCATT ระดับต าบล หน่วยงานครู ก. และจ านวนบุคลากร ครู ก. ปี 2557–2559  
ผลงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 

จ านวน MCATT ต าบล 8 แห่ง 25แห่ง 40 แห่ง 73 แห่ง 
หน่วยงาน ครู ก. กรมสุขภาพจิต 

(รพจ.) 
- กรมสุขภาพจิต 
- ศูนย์สุขภาพจิต 

- กรมสุขภาพจิต 
- ศูนย์สุขภาพจิต 
- สป. 

 

จ านวน ครู ก. 40 คน 70 คน 88 คน 198 คน 
ที่มา:ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะวิกฤต 
ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต  ได้ลงพ้ืนที่ให้บริการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนที่             

โดยร่วมกับทีม MCATT ระดับอ าเภอ จาก 5 เหตุการณ์ คือ  
1. รถทัวร์ตกเขาท่ี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รถนักเรียนพลิกคว่ าที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  

   2. รถขนวัวชนรถไฟที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
3. ไฟไหม้บ้านที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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4. ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ 
5. อุบัติเหตุหมู่ต าบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
ผลการด าเนินงาน  โดยผู้ประสบภาวะวิกฤตในทุกกรณีได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิต และให้การ

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเบื้องต้น โดยพบว่าในทุกกรณีไม่พบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
การให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตทีม MCATT ในเขตสุขภาพที่ 5 มีความพร้อมในการให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตและสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีมีการเตรียมทีม MCATT 
ระดับต าบล เพ่ือดูแลจิตใจเบื้องต้นและติดตามดูแลต่อเนื่อง 
 การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้ และสื่อต่าง ๆ 

1. การพัฒนาหลักสูตรวิกฤตสุขภาพจิตส าหรับบุคลากรในพื นที่ชุมชน 
   ในปี 2559  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์
ภัยพิบัติ (Community Resilience) เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  มีการน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้ในชุมชนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพช/รพ.สต.ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมการอบรมให้ ความ
สนใจและร่วมมือในการเขียนแผนที่ชุมชนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการดู แลด้าน
สุขภาพจิตและได้(ร่าง)หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
(Community Resilience) 

2. การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตตามชนิดของภัยพิบัติส าหรับประชาชน 
ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตฯ ส าหรับประชาชน จ านวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย อัคคีภัย น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว สารเคมีรั่ว อุบัติเหตุหมี่ ดินโคลนถล่ม และการเมือง 

3. การพัฒนาหลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติ  เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรเจรจา
ต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤตซึ่งได้ (ร่าง)หลักสูตรเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต จ านวน 1 หลักสูตร 
 การซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉิน 

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559  ผู้ปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตร่วมซ้อมแผน            
แบบบูรณาการร่วมกับทีม EMS miniMERT SRRT ในสถานการณ์ พายุถล่ม ฝนตกหนัก น้ าป่าไหลหลาก            
จ.สมุทรสงครามเขตสุขภาพท่ี 5 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤต/ภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
1. การติดตาม case กลุ่มเสี่ยง ใน Phase recovery ณ ปัจจุบันติดตามทางโทรศัพท์ ยังไม่มีระบบติดตาม 
2. ยังขาดผลงานการศึกษาวิจัยด้านวิกฤตสุขภาพจิต  
3. การบูรณาการเชื่อมโยงในการพัฒนาระบบกับทีมสาธารณภัยต่างๆ เช่น ทีม FR/EMS/miniMERT/SRRT 

โดยเฉพาะการซ้อมแผนแบบบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4. ผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่/ผู้รับผิดชอบงานยังไม่เคยเข้า

รับการพัฒนาศักยภาพ ท าให้เมื่อเกิดเหตุวิกฤตในพ้ืนที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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 การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 

1. ระบบบริการปฐมภูมิ  
1.1  การเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช 

          ภาพที่ 40 แสดงการเข้าถึงบริการโรคจิต  ปีงบประมาณ 2558 – 2559 

 
 
          ภาพที่ 41 แสดงการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า  ปีงบประมาณ 2558 – 2559 
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ภาพที่ 42 แสดงผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด ปี 2559 

 
 
      ภาพที่ 43 แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2558 
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1.2 ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS) 

ตารางที่ 21 ผลการด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1.สื่อสารแนวทางการด าเนินงาน 
-จัดประชุมชี้แจง/คืนข้อมูลปี 2558  

พ.ย.-ธ.ค.
2558  

มีอ าเภอเข้าร่วมด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอ 
ทั้งหมด 58 อ าเภอ  

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร/สนับสนุน
องค์ความรู้ 
-โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเพ่ือ
พัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน เขต
สุขภาพที่ 5 ปีประมาณ 2559 

18-19 ม.ค. 
2559  

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 คนและมีความพึงพอใจในการ
จัดประชุมร้อยละ 83.10 และได้แผนการด าเนินการ 58 แผน 

3.สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต 
เขตสุขภาพที่ 5 

ม.ค. 2559  เป็นแนวทางการด าเนินงานการ 
บูรณาการสุขภาพจิตสู่ระดับสุขภาพระดับอ าเภอ  

4.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มี.ค.-มิ.ย. 
2559 

อ าเภอที่เข้าร่วมด าเนินการระบบสุขภาพอ าเภอ ปี 
2559  ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งหมด 58 อ าเภอ  

5.กระบวนการชื่นชมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานระบบสุขภาพระดับอ าเภอ
ระดับเขตสุขภาพ  

มิ.ย. 2559 -อ าเภอที่สมัครเข้าร่วมกระบวนการชื่นชมระดับเขต 
-อ าเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบ
สุขภาพอ าเภอดีเด่น 

 

2. ระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูม ิ
2.1 การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (Service Plan) ผู้ใหญ่ 

 

 ภาพที่ 44 แสดงระดับคุณภาพระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5    
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ตารางที่ 22 ระดับคุณภาพระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 
        ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

A ราชบุร ี
1 

นครปฐม,,เจ้าพระยายมราช,สมุทรสาคร 
3 

 

S บ้านโป่ง, พหลฯ, 
สมเด็จพุทธเลิศหล้า, หัวหิน 

4 

พระจอมเกล้า , 
ประจวบครีีขันธ ์

2 

 

M1 โพธาราม,ด าเนินสะดวก, มะการักษ,์ 
สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 17, กระทุ่มแบน, 

5 

  

M2 สังฆราชองค์ที่ 19, ทองผาภูมิ, 
อู่ทอง,  บางสะพาน 

4 

สามพราน,ก าแพงแสน, ชะอ า 
 
3 

บางเลน 
 
1 

F1 ห้วยพล,ู นภาลัย, 
 
 
2 

จอมบึง, ดอนตูม,หลวงพ่อเปิ่น, 
พุทธมณฑล, นครชัยศร,ี บ่อพลอย, 

 ด่านช้าง , ท่ายาง 
8 

 

F2 บางแพ, เดิมบางนางบวช, 
อัมพวา, บ้านลาด, บ้านแหลม, 

หนองหญ้าปล้อง , 
สามร้อยยอด 

 
 
7 

วัดเพลง,ปากท่อ,เจ็ดเสมียน, สถานบารม,ี 
ท่ากระดาน, เลาขวัญ, ด่านมะขามเตี้ย, 
ไทรโยค,สมเด็จพระปิยะ, ห้วยกระเจา ,
เจ้าคุณไพบูลย,์ ศรีประจันต,์ ดอนเจดีย,์ 
สามชุก , บางปลาม้า ,หนองหญ้าไซ, 

แก่งกระจาน, เขาย้อย,ทับสะแก 
19 

สวนผึ้ง,สังขละบุร,ี 
กุยบุร,ี 

บางสะพานน้อย, 
ปราณบรุ ี

 
 
5 

F3  ศุกร์ศิริศรีสวสัดิ ์
1 

บ้านคา 
1 

 จากตารางเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้หน่วยงานเพิ่มระดับความสามารถตาม
มาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นระดับ 1 ทุกด้าน ในปี 2559 ดังนี้ 

   โรงพยาบาลระดับ A ไม่สามารถพัฒนาขึ้นระดับ1 ได้เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีนโยบายเปิดWard จิตเวช 

   โรงพยาบาลระดับ S เป้าหมายคือ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

   โรงพยาบาลระดับ F1 เป้าหมายคือ โรงพยาบาลดอนตูม และพุทธมณทล 

   โรงพยาบาลระดับ F2 เป้าหมายคือโรงพยาบาลปากท่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะ โรงพยาบาล
สามชุก โรงพยาบาลแก่งกระจาน  และโรงพยาบาลทับสะแก 
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2.2 การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (Service Plan)เด็กและวัยรุ่น 
การด าเนินงาน service plan 
1. พัฒนาการระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขต5 

 อบรมพัฒนาการศักยภาพบุคลากร ตามวิชาชีพ- แพทย์ เภสชักร นักจิตวิทยา พยาบาล และตามงานกลุ่มวยั  

 ระบบการดูแลส่งต่อด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ระดับโรงพยาบาล/จังหวัด/เขต, flow กลุ่มวัย/รายโรค   

 ประสานความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญภายในเขต (คณะกรรมการกลุ่มวัยและ service plan) 
2. Gap analysis เครือข่ายต้นแบบ เดิม, ใหม ่
3. ระบบติดตามการด าเนินงาน 

 วางแผนติดตามการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ระดับเขต 

 ระบบติดตามและปรึกษาทางออนไลน์; “แพทย์เภสัชรักเด็ก#5” “จิตแพทย์ เขต5” “CDM5” 
“MCHเขต5” “IQEQเขต5” “Teen Manager #5” 

4. สนับสนุนวิทยากร สื่อองค์ความรู้ งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น   
การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายต้นแบบ 
ระยะ 3 เดือน: ก าหนดเครือข่ายต้นแบบ - ประเมินตนเอง  
 - เครือข่ายเดิม จ.สุพรรณบุรี  เครือข่ายใหม่จ.กาญจนบุรี  
ระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน: พัฒนาระบบบริการ 

- Gap analysis, แผนพัฒนา ปัญหาอุปสรรค การด าเนินงาน  
- แนวทาง/flow การส่งต่อ รับกลับ 
- สถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
 

ตารางที่ 23 การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคออทิสติกและสมาธิสั้น เครือข่ายต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี  

รพ. โรค 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 

ปชก 
(คน) 

ผู้ป่วย 
(คน) 

ร้อยละ 
ปชก 
(คน) 

ผู้ป่วย 
(คน) 

ร้อยละ 
เป้า 
(คน) 

ผู้ป่วย 
(6 เดือน) 

เจ้าพระยายมราช 
ASD 4,705 8 28.34 4,612 26 93.95 28 39 

ADHD 12,178 19 2.23 12,221 44 5.14 95 54 

สังฆราชองค์ที่ 17 
ASD 5,382 12 37.16 5,248 15 47.64 17 39 

ADHD 13,571 15 1.58 13,566 15 1.58 65 15 

อู่ทอง 
ASD 3,118 1 5.34 3,038 1 5.46 3 5 

ADHD 7,853 5 0.91 7,892 0 0 34 0 
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ตารางที่ 23 การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคออทิสติกและสมาธิสั้น เครือข่ายต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ) 

รพ. โรค 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 

ปชก 
(คน) 

ผู้ป่วย 
(คน) 

ร้อยละ 
ปชก 
(คน) 

ผู้ป่วย 
(คน) 

ร้อยละ 
เป้า 
(คน) 

ผู้ป่วย 
(6 เดือน) 

พหลพลพยุหเสนา 
ASD 3,974 13 54.53 3,930 16 67.85 18 42 

ADHD 10,231 156 21.78 10,169 171 24.02 213 151 

มะการักษ ์
ASD 4,204 10 39.65 4,159 20 80.16 22 20 

ADHD 11,150 20 2.56 11,065 21 2.71 62 21 

สังฆราชองค์ที่ 19 
ASD 2,664 0 0 2,632 2 12.66 3 1 

ADHD 6,820 3 0.63 6,854 5 1.04 34 9 
 

2.3 พ.ร.บ. สุขภาพจิต 
 1) มีการประชุมระดับเขต คณะกรรมการสุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด เกี่ยวกับการการน า 

พ.ร.บ. สุขภาพจิตมาด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จึงมีการส ารวจ รพ. ระดับ  A,S ,M1 มีเตียงฉุกเฉิน ที่
สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างน้อย 48 ชั่วโมง พบว่า รพ.ระดับ A, S, M1 มีเตียงผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด
ภาวะเร่งด่วน (Acute care) มีครบทั้ง 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

 รพ. ระดับ A,S ,M1 ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ในการดูแลผู้ป่วยโดยขึ้นทะเบียนเป็นสถานบ าบัดรักษา
สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 8 แห่งจากทั้งหมด 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 (ยกเว้น รพ.    
บ้านแพ้ว เป็นองค์กรมหาชน) 

 หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบ าบัดรักษาสุขภาพจิต  จ านวน 8 แห่ง คือ รพ.พหลพล
พยุหเสนา รพ.สังฆราชองค์ท่ี 17 รพ.ราชบุร ี รพ.โพธาราม รพ.บ้านโป่ง รพ.ด าเนินสะดวก  

   รพ.ประจวบคีรีขันธ์  รพ.สมุทรสาคร  (รพ.บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)  
   2) จัดท าโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายเขต

สุขภาพที่ 5 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานสุขภาพจิตเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของแต่ละจังหวัด   
จ านวน 8 จังหวัด  
 
3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
3.1 กลุ่มสตรีและปฐมวัย  มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนาการระบบบริการกระตุ้นพัฒนาการ 

 1.1 อบรมการใช้เครื่องมือ TEDA4I ครบทุกโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป  
 1.2 สนับสนุนอุปกรณ์ชุดเพ่ิมจาก TDSI-70 เป็น TEDA4I และคู่มือ TEDA4I จนครบทุกโรงพยาบาล
ชุมชนขึ้นไป  



64 
 

                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

 1.3 ระบบการดูแลส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขต ครบทุกจังหวัด  
 1.4 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญภายในเขตสุขภาพ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ MCH Board  

2. ระบบติดตามการด าเนินงาน 

 2.1 วางแผนติดตามการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลร่วมกันระดับเขตสุขภาพ โดย
คณะกรรมการ MCH Board 
 2.2 ประเมินทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I ระดับจังหวัด 
 2.3 ระบบติดตามและปรึกษาทางออนไลน์ “CDM5” “MCHเขต5”  
 2.4 วางแผนลงเยี่ยมพ้ืนที่ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (จ.ราชบุร)ี การติดตามการด าเนินงานกลุ่มวัย  

3. สนับสนุนวิทยากร สื่อองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงานปฐมวัย ตามที่พ้ืนที่ร้องขอ 
  ผลการด าเนินงานกลุ่มปฐมวัย 

1. ความครอบคลุมของการอบรมTEDA4I การมีคู่มือและอุปกรณ์ในการบริการกระตุ้นพัฒนาการ 
ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป ในเขตสุขภาพท่ี 5 คิดเป็น 100%  

2. ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีแผนภูมิเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเพ่ือให้บริการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า (เป้าหมายร้อยละ 60) 

3. ร้อยละ 12.42 ของเด็กท่ีได้รับการประเมินซ้ าด้วย DSPM ครั้งที่ 2 แล้วพบว่ายังมีพัฒนาการล่าช้า 
(เป้าหมายร้อยละ 12) 

4. ร้อยละ 29.60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (เป้าหมายร้อยละ  20 รอบ 
6 เดือน 30 รอบ 9 เดือน และร้อยละ 50 รอบ 12 เดือน) 

5. ผลการประเมินพัฒนาการล่าช้ารายด้าน (DSPM2) เขตสุขภาพท่ี 5  พบว่า  
 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และวางแผนเชิงโครงสร้าง ระบบการดูแลส่งต่อ ให้สอดคล้องกับ

ปัญหาพัฒนาการที่พบ คือ พบว่าล่าช้าด้านภาษา และ กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญามาก จึงควรเน้นการ
ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย และ นักกิจกรรมบ าบัด ต่อไป  

 - การวางแผนการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นช่วงอายุที่พบพัฒนาการล่าช้ามาก ได้แก่ อายุ 30 
เดือน และ 42 เดือน ในศูนย์เด็กเล็ก  

- การเชื่อมโยงงานปฐมวัยสู่วัยเรียน คือการส่งเสริมพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญามาก 
ได้แก่ด้านภาษา และ กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ซึ่งยังพบว่าล่าช้ามาก, การส่งเสริม pre-math pre-reading 
เพ่ือวางรากฐานการสื่อสาร อ่าน เขียน ค านวณ นอกจากนี้การส่งเสริมเรื่อง EQ ยังช่วยลดปัญหาอารมณ์และ
พฤติกรรมและเด็กวัยเรียนที่จะตามมาได้ 

6.  ผลการ Audit TEDA4I จ.กาญจนบุรี เนื่องด้วยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ต้องการให้มีการ
ประเมินผลทักษะการประเมินและแก้ไขพัฒนาการ จึงขอสนับสนุนผู้ประเมินคือ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน     
ราชานุกูลและสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยผู้รับการประเมินมีทั้งหมด 15 คน ซึ่งมาจาก 2 โรงพยาบาล
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ทั่วไป และ 13 โรงพยาบาลชุมชน (ครบทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี)  พบว่า ผู้รับการประเมินทุกคน
ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ TEDA4I คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกคนใช้ TEDA4I มาน้อยกว่า 3 เดือน คิด
เป็นร้อยละ 100 ผู้เข้ารับการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้  โดยอยู่ในระดับดี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.67, ระดับพอใช้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ระดับควรปรับปรุง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 

3.2 กลุ่มวัยเรียน  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงสื่อสารนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตคืนข้อมูลปี 
2558 ของวัยเรียนให้พื้นที่  

พ.ย.-ธ.ค. 58 ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 
ส.กัลยาณร์าชนครินทร ์
สถาบันราชานุกลู 

2. ก าหนดพื้นท่ี รพช./รพท./รพศ.เป้าหมายทีม่ีการด าเนินงานคู่กับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ (OHOS)  
-จัดท าแผนการด าเนินงานในจังหวัด(แบบฟอร์มท าแผน) 

พ.ย.-ธ.ค. 58 ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 
ส.กัลยาณร์าชนครินทร ์
สถาบันราชานุกลู 

3. จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปญัหาการเรียนและปญัหาพฤติกรรม
อารมณเ์ด็กวัยเรียน  
-จัดท าแผนระบบเฝ้าระวังปัญหาการเรยีนและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์เด็กวัย
เรียน ร่วมกับโรงเรียน 

28  ธ.ค. 58 ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 
ส.กัลยาณร์าชนครินทร ์
สถาบันราชานุกลู 

4. คัดกรอง 4 โรค/EQ/SDQ เพื่อแยกเด็กกลุม่ปกติ เสี่ยง ป่วยโดย ครู ช้ันป.1  ม.ค. -มี.ค.59 ครูชั้น ป.1 

5. การดูแลช่วยเหลือในโรงเรียน 
-กลุ่มปกต:ิส่งเสริม IQ/EQ 
-กลุ่มเสี่ยง/ป่วย:ประเมินซ้ าและสง่ต่อไปรับการดูแลรักษาต่อท่ี รพช. 
-ให้ค าแนะน า/ปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน 

ม.ค. -มี.ค.59 ครูชั้น ป.1 
รพช. 

6. การดูแลช่วยเหลือในโรงพยาบาล 
-รพช.เป็นพี่เลี้ยง ก ากับ ติดตามการด าเนินงานและดูแล รักษาเด็กกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา และส่งต่อ รพท./รพศ. กรณีเกินขีดความสามารถ 
-รพช.ร่วมกับ โรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพท า Case Conference 

เม.ย.-ก.ย.59 ครู ป.1 
รพช./รพท./รพศ. 

7. เปน็พ่ีเลี้ยง นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานเขตสุขภาพท่ี 5 
-จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการด าเนินงาน
สุขภาพตามกลุม่วัยและระบบสุขภาพอ าเภอ 

 พ.ค.59 ศูนย์สุขภาพจติที่ 5 
ส.กัลยาณร์าชนครินทร ์
สถาบันราชานุกลู 
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ภาพที่ 45 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหา       
IQ/EQ กับโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

93.3 87.5
100

87.5 90.9
100 100

62.5

100 100 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

ปี 2558

ปี 2559

 
ภาพที่ 46  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ที่ได้รับการคัดกรองโดยครูชั้น ป.1 
                 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคู่เครือข่าย ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 
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3.3 กลุ่มวัยรุ่น  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ดังนี้ 
1. ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) 

  - ทั้ง 8 จังหวัด มีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น(Teen Manager) และขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด                    
ทุกจังหวัด จังหวัดที่โดดเด่นเข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี(ตั้งแต่ระดับทีมน าสสจ.จนถึงทีมระดับรพ.สต.) 
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  - จังหวัดที่ Teen manager โดดเด่น กล้าคิด กล้าท า สร้างภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ใช้
ข้อมูลสถานการณ์ในการขับเคลื่อนมาตรการ วิเคราะห์ติดตามและปรับกลยุทธ์ด้วยการใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. ระบบเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OHOS) 
   - เขตสุขภาพท่ี 5 มีคู่เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน (OHOS) ทุกจังหวัดและ 
ทุกอ าเภอ จ านวน 68 คู่เครือข่าย  (ร้อยละ 100 ) 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและมัธยมขยายโอกาสที่มีปัญหา/พฤติกรรมเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 - การสนับสนุนให้โรงพยาบาลและโรงเรียนคู่เครือข่าย มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 
และมีการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 - การด าเนินงานในโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน มีกิจกรรมให้การปรึกษาเบื้องต้นและมีการส่งต่อ
กรณีเด็กนักเรียนมีปัญหาเกินขีดความสามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลคู่เครือข่าย  และมีกิจกรรมสอน
เพศศึกษาในชั่วโมงเรียนวิชาสุขศึกษา  

3. พ้ืนที่เยาวชน รูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน 
  - สร้างพ้ืนที่เยาวชน Outreach service (การบริการเชิงรุกสู่พ้ืนที่ที่วัยรุ่น เยาวชนรวมตัวกัน) 
  - การจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับวัยรุ่นในชุมชน จัดให้มีกิจกรรมและการแสดงออกที่สร้างสรรค์
ส าหรับ วัยรุ่น เช่น สวนสาธารณะ  สนามฟุตบอลในโรงเรียน ลานนัดพบในหมู่บ้าน เป็นต้น 
  - การจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับพ่อแม่วัยรุ่นในชุมชน โดยมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีแผนการ 
  ด าเนินการโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน และด าเนินการครบทุกอ าเภอ 

4. การสนับสนุนการด าเนินงานให้กับพ้ืนที่  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  เพื่อให้รับผิดชอบงานการให้ค าปรึกษาวัยรุ่น จาก รพศ./รพท./รพช. มีเทคนิคการ
ให้ปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
3.4 กลุ่มวัยท างาน  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ดังนี้ 

1. สื่อสารแนวทางการด าเนินงาน  โดยประชุมชี้แจง/คืนข้อมูล ปี 2558 ซึ่งสถาบันกัลยาณ์ฯ ร่วมกับ
ศูนย์สุขภาพจิตที่5และสถาบันราชานุกูล 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/สนับสนุนองค์ความรู้  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างาน  (การให้ค าปรึกษา BA BI MI)  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตวัยท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 และ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
วัยท างาน Psyclosocial Clinic /NCD Clinic /จาก รพช. 

3. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน ร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินระดับเขต ตรวจประเมิน สถาน
ประกอบการระดับจังหวัด จ านวน 2 แห่ง 

4. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 สนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชน , สนับสนุนให้
สถานประกอบการ 
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3.5  วัยผู้สูงอายุ  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย) กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพ
ที่ 5 ระดับสสจ./สสอ./รพศ./รพท.และรพช.จ านวน 8  จังหวัด  

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตวัยสูงอายุ)  กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายใน/นอกระบบสาธารณสุขได้แก่ผู้รับรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
จากสสจ./สสอ./ รพ.สต./อปท./  อสม. และแกนน าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 8 จังหวัด 14 อ าเภอ 18 รพ.สต. 17 ชมรมผู้สูงอายุ 

3. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีในการด าเนินงานในพื้นที่ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ)  กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายใน/นอกระบบสาธารณสุขได้แก่ผู้รับรับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุจากสสจ./สสอ./ รพ.สต./อปท./  อสม.และแกนน าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 จังหวัด 14 อ าเภอ 18 รพ.สต. 17 ชมรมผู้สูงอายุ 

4. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
4.1 ติดตามผลการคัดกรอง 2Q,9Q การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงในชุมชน 
4.2 ติดตามการจัดกิจกรรมความสุข5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ 
4.3 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานและความต้องการการสนับสนุน 

 ผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 
  - ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตรับผิดชอบมีการ

จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
และติดเตียง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนอ าเภอในเขตสุขภาพ) 

- ผลงานคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 90 (ผลงาน 6 เดือนร้อยละ 86.87) 
เนื่องจากแบบคัดกรองไม่ชัดเจนยุ่งยากมีหลายแบบและใช้เวลานาน (ทั้ง 3 กรมฯ) 

- ผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้วพบปัญหาไม่มีความชัดเจนในการรักษาและส่งต่อเนื่องจาก รพ.ไม่มีคลินิก
ผู้สูงอายุเฉพาะและขาดผู้ปฏิบัติที่รู้ระบบงาน 
3.6 ผู้พิการเด็ก  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพผู้พิการเด็ก ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน และการจัดกิจกรรมสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
คนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก 

2. บูรณาการการตรวจสุขภาพประจ าปีกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและสุพรรณบุรี 
3.  บริหารจัดการฐานข้อมูลเด็ก ร.ร.การศึกษาพิเศษ ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ (บันทึก วิเคราะห์รายงาน) 
4. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน ร.ร. การศึกษาพิเศษ 
5.  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และ  ออทิสติกจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ

การดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมและการฟ้ืนฟูทางสังคม 
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- ปัญหาจิตเวชเด็กที่พบบ่อย ปัญหาพัฒนาการ/การดูแลสุขภาพฟัน/ช่องปาก 
- การจดทะเบียนผู้พิการ สิทธิประโยชน์ และการรับบริการด้านสุขภาพ 
- การใช้แบบประเมินความเครียด/ซึมเศร้า/อีคิว/ความสุข 

ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละ 87.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพจิตเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการทาง

สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก มีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ที่ได้จากการมาร่วมกิจกรรม และมี

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 

 

 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน HA และมาตรฐาน ISO 
การพัฒนาคุณภาพ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยหลักการท างาน

เป็นทีมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  การร่วมกันทบทวนเพ่ือหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นหัวใจหลักของ
การด าเนินการพัฒนาที่จะช่วยน าพาองค์กรบรรลุไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์หลังต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  Re-accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ 
2557 โดยมีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่  11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสถาบันฯ ได้
มุ่งมั่นในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2560 สถาบันฯจะต้องเตรียมตัวรับการเยี่ยมส ารวจ (Re-accreditation ) ครั้งที่ 4 จาก สรพ. โดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรของสถาบันฯทุกท่านที่จะธ ารงรักษาคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท าให้
คุณภาพเป็นสิ่งที่คนท างานไม่ต้องฝืนท า ผู้รับได้รับอย่างแน่นอน สม่ าเสมอ สังคมเกิดความไว้วางใจในระบบ
บริการสุขภาพและร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้สติ รับมือกับทุกความเสี่ยง มีความไวในการตอบสนองความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณด้วยพลังสร้างสรรค์  เป้าหมายการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผลลัพธ์การดูแล
สุขภาพเป็นไปอย่างดีที่สุดเท่าที่วิชาชีพสุขภาพสามารถท าได้ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพได้จัดเวทีการประชุมการน าเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2559 ภายใตแ้นวคิด 
คุณภาพ ความปลอดภัย สร้างได้ด้วยสติ Mindfulness : Quality & Safety of work เป็นโอกาสที่ช่วยให้ทุก
หน่วยงานได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
ทบทวนปรับปรุงแนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุม ทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง และยึดถือ Core Value เป็นหลักในการท างาน และพัฒนางานให้ดีขึ้น 

เพ่ือให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และสถาบันฯยังมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพระบบ ISO 

จนผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 ดังนี้ 
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 1. การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน HA  

 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน/ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ของทีมพัฒนาคุณภาพองค์กร ประชุมหน่วยงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งหมด 5 ตึก โดย CQO ร่วมกับศูนย์ 
HA, KM  ลงไปตามหน่วยงานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์บริบทของหน่วยงานและวางแผนการพัฒนาคุณภาพ  
โดยการบูรณาการมาตรฐาน HA,ISO และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพต่างๆ เข้ากับบริบทของหน่วยงาน  
เช่น การหมุนวงล้อ PDSA/ถอดบทเรียน/R2R เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการดูแลรักษา ความรู้ส าหรับญาติ/
ผลลัพธ์ คุณลักษณะของผู้ป่วยที่มารับบริการ การจัดท า CPG การดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆก าหนด KPI ด้าน
คุณภาพทางคลินิก 

1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจ าที่ยุ่งยากซับซ้อน/ความเสี่ยงสูง ของทีมบริหารความเสี่ยง ทีม 
PCT ทั้งหมด 4 ครั้ง  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจ าที่ยุ่งยากซับซ้อน/ ความเสี่ยงสูง  โดยก าหนดให้มี
ระบบการเฝ้าระวังและการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในองค์กรและให้มีการทบทวน  วิเคราะห์หา 
RCA และก าหนดมาตรการแก้ไข/ ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวางระบบในหน้างานให้น าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
และเพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

1.3 จัดเวทีน าเสนอผลงานคุณภาพ CQI,R2R,KM,นวัตกรรม ครั้งที่ 9 ในวันที่ 13-15 เดือน
กรกฎาคม 2559  การน าเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ ปี 2559 ภายใต้แนวคิด คุณภาพ ความปลอดภัย 
สร้างได้ด้วยสติ Mindfulness : Quality & Safety of work  มีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดผลงาน 
5 ส. การน าเสนอผลงานคุณภาพ และวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559  เป็นการน าเสนอผลงานการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน CQI ,KM, R2R, ซึ่งมีหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 35 
เรื่อง ผลงาน CQI 26 เรื่อง และ ผลงานเรื่องเล่า 9 เรื่อง   

2. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO  
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001:2008 และระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001:2015 และผ่านการ
ตรวจประเมินและรับรอง (27ก.พ. 2558 – 26 ก.พ. 2561) เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับต่างตระหนักถึง
ความส าคัญในการด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร ส่งผลให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าได้รับบริการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยม
ส ารวจภายในโดยทีมผู้เยี่ยมส ารวจภายในของสถาบันฯ  และรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ซึ่งเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด และเป็นการหาโอกาสในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
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ตารางที่ 24  ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ กิจกรรม เจ้าของผลงาน 
เจ้าของผลงาน 

 

1 
 

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช นางเบญจวรรณ  สามสาลี 

2 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลหลักในการ
จัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

นางบุญน า  เล้าโสภาภิรมย์ 

3 ผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 นางสาวภาวินี  บุตรแสน 

หมายเหตุ :  รายละเอียดบทคัดย่องานวิจัยอยู่ที่ภาคผนวก 
 
 
 
 
ตารางที่ 25 จ านวนงานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่ 

ล าดับ งานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่ หน่วยนับ จ านวน 

 ผลิตโปสเตอร์   
1. พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9  เรื่อง 1 
2. พระราชินีผู้ทรงงาน เรื่อง 1 
3. โรคอารมณ์ 2 ขั้ว เรื่อง 1 
4. 3 สาเหตุส าคัญของการฆ่าตัวตาย เรื่อง 1 
5. สติ พาสุขใจ วัยสูงอายุ เรื่อง 1 
6. สถานการณ์ฆ่าตัวตายของคนไทย เรื่อง 1 
7. ไข้ซิก้า เรื่อง 1 
8. ไข้เลือดออกป้องกันได้ เรื่อง 1 
9. 5 ส. 3 เก็บ เรื่อง 1 
10. ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก 
เรื่อง 1 

11. ไบโพลาร์โลก เรื่อง 1 
12. วันสันติภาพสากล เรื่อง 1 
13. ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย เรื่อง 1 

 งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

 งานผลิตและเผยแพร่วิชาการ 
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ตารางที่ 25 จ านวนงานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่ (ต่อ) 

ล าดับ งานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่ หน่วยนับ จ านวน 

14. ล้างมืออย่างไรให้สะอาด เรื่อง 1 
15. 5ส. 3เก็บป้องกันไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ปวดข้อยุงลาย เรื่อง 1 
16. วิธีปฏิบัติการคัดแยกและจัดเก็บขยะ เรื่อง 1 
17. ข้อตกลงของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบัน

กัลยาณ์ราชนครินทร์ แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท 
เรื่อง 1 

18. สิ่งของที่ห้ามน าเข้าตึกผู้ป่วย เรื่อง 1 
19. ขั้นตอนการแก้ไขผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าหลอดลมหรือทางเดิน

หายใจ 
เรื่อง 1 

20. 9 ข้อมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง 1 
21. การใช้ลิฟท ์ เรื่อง 1 
22. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม ้ เรื่อง 1 
23. แรงบันดาลใจจากเปรียญธรรม3ประโยค เรื่อง 1 
24. ความรักเยียวยาได ้ เรื่อง 1 
25. An evaluation of the Implementation of the Mental Health Act 

2008 in Thailand 
เรื่อง 1 

26. Substance Abuse among Male Forensic Psychiatric Inpatients เรื่อง 1 
 แผ่นพับ   

1. ไอคิวดี พ่อแม่ช่วยได้ เรื่อง 1 
 วีดีทัศน์   

1. ไบโพลาร์ เรื่อง 1 
2. วิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เรื่อง 1 
3. ไอคิวดี พ่อแม่ช่วยได้ เรื่อง 1 
4. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเพ่ือดูผลการรักษา เรื่อง 1 
5. ไข้เลือดออกป้องกันได้ เรื่อง 1 

                                    ที่มา : กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ผลลัพธ์ตัวชี วัดการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ 5 
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       สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ได้มีการด าเนินงานพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 

เป้าหมาย :  
 ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายด้วยกระบวนการนิติจิตเวชที่ได้ 
       มาตรฐาน  และสังคมมีความปลอดภัย 
ตัวชี วัด : 

 ร้อยละของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย เข้าถึงบริการนิติจิตเวช 

 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชไม่ก่อคดีซ้ า 
ตารางที่ 26 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ   

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสขุภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ 
1.ด้าน Medical Service Center พัฒนาคุณภาพบริการ 
1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 

   ศูนย์นิติจิตเวช 

1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชุดความรู้ เรื่อง การดูแลสขุภาพจิต
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าเรือนนอน 
(อสน.) 

1 ครั้ง/ 
50 คน/ 
2 วัน 

พัฒนาชุดความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
เรือนนอนเพื่อน าไปพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชใน
เรือนจ า 

100,000 
(งบ EC) 

ศูนย์นิติจิตเวช 

1.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการดูแล
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 

7 ครั้ง/ 
370 คน/ 
13 วัน 

 700,000 ศูนย์นิติจิตเวช 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรึกษาหารือการดูแลสุขภาพจิตผูต้้องขัง
ในเรือนจ า 2 เขต = 2 เรือนจ า 
(ประกอบด้วย 1.พิเศษธนบุรี                     
2. นครสวรรค์) 

2 ครั้ง/ 
50 คน/ 
3 วัน 

1. ผู้บริหารสถาบันกลัยาณ์ราช
นครินทร์และผู้บญัชาการเรือนจ า
พิเศษธนบุรีและเรือนจ ากลาง
นครสวรรค์ร่วมประชุมร่วมกันเพื่อ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชใน

120,000 
(งบ EC) 

ศูนย์นิติจิตเวช 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช 

 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ   

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

เรือนจ า 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพจติผูต้้องขังจิต
เวชในเรือนจ าอย่างเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตัิการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า            
2 เขต = 2 เรือนจ า (ประกอบด้วย             
1.พิเศษธนบุรี 2. นครสวรรค์) 

2 ครั้ง/ 
240 คน/ 
4 วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจติ
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าได ้

255,000 
(งบ สปสช) 

ศูนย์นิติจิตเวช 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบตัิการ              
การดูแลสุขภาพจติผูต้้องขังจิตเวชใน
เรือนจ า ส าหรับเจ้าหน้าที่ผูดู้แล            
2 เขต = 2 เรือนจ า (ประกอบด้วย            
1.พิเศษธนบุรี 2. นครสวรรค์) 

2 ครั้ง/ 
100 คน/ 
2 วัน 

1. พัฒนาศักยภาพการดูแลผูต้้องขัง
จิตเวชในเรือนจ า ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรค
ทางจิตเวช วิธีการสังเกต ประเมินและ
การจัดการเบื้องต้น เพื่อให้ผูต้้องขังได้
เข้าสู่กระบวนการรักษา 
2. สามารถจดักิจกรรมการส่งเสรมิ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติในผู้ต้องขังได ้

108,000 
(งบ สปสช 
45,000+ 
งบ MCC 
63,000) 

ศูนย์นิติจิตเวช 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบตัิการการดูแล
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 
ส าหรับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ า
เรือนนอน (อสน.) 2 เขต = 2 เรือนจ า 
(ประกอบด้วย 1.พิเศษธนบุรี  
2. นครสวรรค์) 

2 ครั้ง/ 
150 คน/ 
6 วัน 

1. พัฒนาศักยภาพการดูแลผูต้้องขัง
จิตเวชในเรือนจ าส าหรับอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าเรือนนอน (อสน) 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิต
เวช วิธีการสังเกตประเมินและการ
จัดการเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ต้องขังไดเ้ข้าสู่
กระบวนการรักษา 
2. สามารถจดักิจกรรมการส่งเสรมิ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติในผู้ต้องขังได ้

387,000 
(งบ MCC 
137,000+
งบ EC 
250,000) 

ศูนย์นิติจิตเวช 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงานสุขภาพจติ
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า  
2 เขต = 2 เรือนจ า (ประกอบด้วย  
1.พิเศษธนบุรี 2. นครสวรรค์) 

2 ครั้ง/ 
100 คน/ 
2 วัน 

ได้นิเทศผลการด าเนินงานการดูแล
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือน า 
น าร่อง  2 เรือนจ า และเสนอแนะ
แนวทางการท างาน 

200,000 
(งบ EC) 

ศูนย์นิติจิตเวช 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การดูแลสุขภาพจิต
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า  
2 เขต = 2 เรือนจ า (ประกอบด้วย  
1.พิเศษธนบุรี 2. นครสวรรค์) 

1 ครั้ง/ 
70 คน/ 
2 วัน 

ได้ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพจติผูต้้องขังจิตเวชใน
เรือนจ า ใน 2 เรือนจ าน าร่อง 
วิเคราะหป์ัญหา อุปสรรคการท างาน
และแนวทางการด าเนินงานปี 2560 

230,000 
(งบ EC 
130,000+
งบ MCC 
100,000) 

ศูนย์นิติจิตเวช 
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เป้าหมาย :  
 ประชาชนสามารถปรับตัวเมื่อเกิดปัญหาภาวะวิกฤต (Resilience) 
ตัวชี วัด : 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต 
ตารางที่ 27 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสขุภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
1. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเป็นวิทยากรและเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในระดับเขตสุขภาพและพื้นท่ีที่
รับผิดชอบโดยหน่วย PM 
1.1 อบรมบุคลากร(ครู ก) บุคลากรสังกัด
กรมสุขภาพจิตและเครือข่าย เรื่อง 
Community Resilience และการ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 
2551 

1 ครั้ง/ 
104 คน/ 
8 วัน 

ได้พัฒนาศักยภาพครู ก. สังกัดกรม
สุขภาพจิตเรื่อง  Community 
Resilience และการด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551ให้
สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ รพ.ชุมชน 
และสามารถสร้าง Community 
Resilience  ในเขตสุขภาพของตน 

320,000 คกก.MCC 

2. การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสขุภาพจิตและหน่วยงานในเขต
สุขภาพ 
2.1 การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพจิตตามชนิดของภัยพิบัติ ส าหรับ
ประชาชน (ประกอบด้วยอัคคภีัย น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว สารเคมรีั่ว อุบัติเหตุหมู่ ดิน
โคลนถลม่และการเมือง) 

2 ครั้ง/ 
30 คน/ 
4 วัน 

ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจิตเมื่อเกดิภัยพิบตัิส าหรับ
ประชาชน 

500,000 คกก.MCC 

2.2 การพัฒนาหลักสูตรการเจรจาต่อรอง
ในภาวะวิกฤต 

2ครั้ง/ 
60 คน/ 
6 วัน 

ได้หลักสตูรการเจรจาต่อรองบุคคลใน
ภาวะวิกฤต 1 หลักสูตร 

500,000 คกก.MCC 

3. การสนับสนุนสื่อ/องค์ความรู้/งบประมาณให้ศูนยส์ุขภาพจติและโรงพยาบาลจติเวชด าเนินงานตามโครงการฯ 
3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ด าเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดบัชุมชน 
(24 ต าบล+1 เขต กทม.) 

3 ครั้ง/ 
30 คน/ 
2 วัน 

พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในชุมชนให้
สามารถสรา้งชุมชนเข้มแข้งได้โดยมี
ผู้น าชุมชนเป็นผูร้่วมกันสร้างและ
ชุมชนมีแผนรับมือภัยพิบัติของตนเอง 
 

360,000 คกก.MCC 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิต 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

3.2 อบรมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรทีม 
MCATT ใน 12 เขตบริการสุขภาพ 

1 ครั้ง/ 
30 คน/ 
2 วัน 

ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 5 ให้
สามารถปฏิบัติงานด้านการเยียวยา
จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนท่ีของ
ตนเองได้และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ 
รพ.สต. ในเขตสุขภาพท่ี 5 

350,000 คกก.MCC 

3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
สุขภาพจิตส าหรับงานวิกฤตสุขภาพจิต
และนิตสิุขภาพจติ 

  800,000 คกก.MCC 

3.3.1โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 
3.3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร
หลักสตูรการดูแลสุขภาพจิตผูต้้องขังจิต
เวชในเรือนจ าส าหรับอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าเรือนนอน 

4 ครั้ง/ 
250 คน/ 
8 วัน 

1. พัฒนาศักยภาพการดูแลผูต้้องขัง
จิตเวชในเรือนจ าส าหรับอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าเรือนนอน (อสน) 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิต
เวช วิธีการสังเกตประเมินและการ
จัดการเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ต้องขังไดเ้ข้าสู่
กระบวนการรักษา 
2. สามารถจดักิจกรรมการส่งเสรมิ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติในผู้ต้องขังได ้

200,000 คกก.MCC 

3.3.2 Training center  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมสุขภาพจิตส าหรับวิกฤต
สุขภาพจิตและนติิจิตเวช 
3.3.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร
กระบวนการนติิจิตเวชและวิกฤต
สุขภาพจิต 

1 ครั้ง/ 
75 คน/ 
5 วัน 

ได้พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ 
สังกัดกรมสุขภาพจติ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการนิตจิิตเวชและ
วิกฤตสุขภาพจติ สามารถน าความรู้ไป
พัฒนางานนิติจิตเวชของโรงพยาบาล/
สถาบัน สังกัดสุขภาพจิตของตนเอง 
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ ์

450,000 คกก.MCC 

3.3.3 ด้าน Research and 
development center มีความเช่ียวชาญ
ในงานวิจัยและพัฒนา 
3.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารการ
พัฒนางานวิจัยด้านนิติจติเวช 

3 ครั้ง/ 
60 คน/ 
6 วัน 

ได้พัฒนางานวิจัยด้านนติิจิตเวชและ
วิกฤตสุขภาพจติ 

50,000 คกก.MCC 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

3.3.4 โครงการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานการดูแลสุขภาพจติผู้ตอ้งขังจิต
เวชในเรือนจ า 
 

1 ครั้ง/ 
70 คน/ 
2 วัน 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า เพื่อใหม้ี
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผูต้อ้งขัง
จิตเวชในเรือนจ าน าร่อง2 แห่ง 
2. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานการ
ดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือน
จ าน าร่อง 2 แห่ง 
 

100,000 คกก.MCC 

3.4 การซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและ
สุขภาพจิตฉุกเฉิน  

1 ครั้ง/ 
40 คน/ 
2 วัน 

ผู้ปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจผูป้ระสบ
ภาวะวิกฤตร่วมซ้อมแผนแบบบูรณา
การร่วมกับทีมEMS miniMERT 
SRRT ในสถานการณ์ พายุถล่ม ฝนตก
หนัก น้ าป่าไหลหลาก ที่ จ.
สมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ 5 

50,000 คกก.MCC 

4. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจติ 
4.1 งบประมาณเพื่อเตรยีมความพร้อม
ส าหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤต(วัสดุ /
อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

1 ครั้ง มีการจัดเตรียมวสัดุ/อุปกรณต์่างๆ
ส าหรับใช้ในการลงเยียวยา เมือเกดิ
สถานการณ์วิกฤต/ภัยพิบัติในพ้ืนที่
เช่น กรณีเกิดเหตรุะเบิดที่หัวหินและที่
ราชประสงค์ รถทัวร์ชนกับรถไฟที ่อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม 

75,000 คกก.MCC 

5. สรุปผลการด าเนินงาน/ประชุมวิชาการ 
ประจ าป ี

1 ครั้ง/ 
80 คน/ 
3 วัน 

เข้าร่วมวิชาการ กรมสุขภาพจิตและ
วิชาการสุขภาพจติเขตสุขภาพท่ี 5 
และร่วมสรุปผลการด าเนินงาน ปี 
2559 

600,000 คกก.MCC 
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เป้าหมาย :  
 ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 
ตัวชี วัด : 

   ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตในพ้ืนที่และได้รับการดูแลต่อเนื่อง 

   ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือและติดตามเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง 

   ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ าภายใน 90 วัน 

   ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา                    
(3- Month Remission Rate)  

ตารางที่ 28 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสขุภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 
1. โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 
1.1 กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจติเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนท่ีใช้สารเสพติดร่วม 

66 ครั้ง/ 
2,740 คน/ 
67 วัน 

 80,000 ทีมบ าบัดสาร
เสพติดและฝ่าย
การพยาบาล 

1.1.1 ฟ้ืนฟูความรู้ในเรื่องการเป็นผู้บ าบัด
กลุ่มสารเสพติดส าหรับผู้ป่วยนอก        
(สหวิชาชีพ) 

1 ครั้ง/ 
30 คน/ 
2 วัน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพให้
สามารถบ าบัดผู้ป่วยสารเสพติดผูป้่วย
นอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

25,000 ทีมบ าบัดสาร
เสพติดและฝ่าย
การพยาบาล 

1.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยและญาติในการดูแล
ผู้ป่วยสารเสพติดที่บ้าน 

25 ครั้ง/ 
710 คน/ 
25 วัน 

1. ผู้ป่วยและญาตไิดร้ับข้อมูลจาก
ประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในการเลิกสารเสพติดจากผูป้่วย
และญาติรายอื่นๆที่สามารถเลิกเสพได้  
2. ญาติมีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบา้น 

35,000 ทีมบ าบัดสาร
เสพติดและฝ่าย
การพยาบาล 

1.1.3 การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
จิตเวชและสารเสพติด 

40 ครั้ง/ 
2,000 คน/ 
40 วัน 

1. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย ส่งเสรมิ
สุขภาพผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพตดิ 
2. ผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดไดร้ับ
การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพท้ังดา้น
ร่างกายและจิตใจ 
 

20,000 ทีมบ าบัดสาร
เสพติดและฝ่าย
การพยาบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  
และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพที่5 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

1.2 กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจติเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนท่ีมีโรคร่วมทางกาย 

  255,000 ทีมภารกิจ
บริการ 

1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชตามเกณฑ์จ าแนกประเภท
ผู้ป่วยแตล่ะราย 

2 ครั้ง/ 
90 คน/ 
2 วัน 

เพื่อให้สามารถประเมินผูป้่วยได้ตรง
ตามปัญหาความต้องการทางกายและ
ทางจิต 

25,000 ฝ่ายการพยาบาล 

1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
และการเยียวยา 

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
2 วัน 

1. ได้รับการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การติดเชื้อเพิ่มขึ้น 
 2. มีการทบทวนประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้
ครอบคลมุมากข้ึน 
 3. มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ใน
การบ าบัดรักษา 

35,000 ทีม IC 

1.2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันสูง (ACLS) ส าหรับบคุลากร
พยาบาล 

2 ครั้ง/ 
80 คน/ 
4 วัน 

1. ทบทวนทักษะการประเมินและ
ช่วยเหลือเบื้องต้นของบุคลากร ดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉินทางกาย 
2. ทบทวนทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
ผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 
 3. พัฒนาทักษะบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิการ
พยาบาล 

55,000 ฝ่ายการพยาบาล 

1.2.4 การฟื้นฟูความรู้และทักษะการ
ดูแลผูป้่วยวิกฤตฉุกเฉินส าหรบัพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข ้

2 ครั้ง/ 
100 คน/ 
4 วัน 

1. ทบทวนทักษะการประเมินและ
ช่วยเหลือเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกาย 
2. พัฒนาทักษะบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 

130,000 ฝ่ายการพยาบาล 

1.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาการประเมินความเจ็บป่วยทางจิต
ของผู้ป่วยในโดย Thai Ho NOS  

1 ครั้ง/ 
40 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรด้านการพยาบาลมีความรู้ใน
การใช้แบบประเมินความรุนแรงผูป้่วย
จติเวช (Thai Ho NOS) 

10,000 ฝ่ายการพยาบาล 

1.3 กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจติเวชยุ่งยาก
ซับซ้อนท่ีรักษาด้วยไฟฟ้าแบบใช้ยาระงับ
ความรูส้ึก 

  65,000 งานรักษาด้วย
ไฟฟ้า (ECT) 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

1.3.1 อบรมวิสญัญีพยาบาล 1 ครั้ง/ 
40 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรพยาบาลไดร้ับการอบรม  
ด้านวิสัญญี  สามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินและให้ยาสลบ
ระหว่างการรักษาด้วยไฟฟ้า 

55,000 งานรักษาด้วย
ไฟฟ้า (ECT) 

1.3.2  อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง 
(ACLS) ส าหรับแพทย ์

2 ครั้ง/ 
40 คน/ 
2 วัน 

1. ทบทวนทักษะการประเมินและ
ช่วยเหลือเบื้องต้นของแพทย์ในการ
ดูแลผูป้่วยฉุกเฉินทางกาย 
2. เพื่อทบทวนทักษะการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพในผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 
3. เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพส าหรับแพทย ์2 คน 

10,000 งานรักษาด้วย
ไฟฟ้า (ECT) 

1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

  60,000 คณะกรรมการ
เด็กและวัยรุ่น 

1.4.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลเด็กและวัยรุ่น (รู้ใจวัยรุ่น) 

1 ครั้ง/ 
40 คน/ 
2 วัน 

มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการปรบัเปลีย่นความคดิและ
พฤติกรรมวัยรุ่นตลอดจนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานจิต
เวชเด็กและวยัรุ่นของสถาบันฯ 

40,000 คณะกรรมการ
เด็กและวัยรุ่น 

1.4.2 กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิตามวิถี
ไทย  

1 ครั้ง/ 
50 คน/ 
1 วัน 

1. เด็กสมาธสิั้นมีกิจกรรมเสริมสรา้ง
สมาธิอย่างสร้างสรรคภ์ายใต้การ
เรียนรู้วิถไีทยมีความฉลาดทางอารมณ์
และเพิ่มทักษะทางสังคม 
2. ผู้ปกครองมีทักษะการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและเสรมิทักษะทางสังคม
แก่เด็กสมาธิสั้น 
3. เกิดเครือข่ายผู้ปกครองเด็กสมาธิ
สั้นท่ีเข้ารับบริการที่คลินิกเด็กยิ้ม
สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร ์

20,000 คณะกรรมการ
เด็กและวัยรุ่น 

1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการผูสู้งอายุ 4 ครั้ง/ 
80 คน/ 
4 วัน 

1.  ทีมได้พัฒนาความรูเ้รื่องโรค
ความจ าเสื่อมและพัฒนาระบบงาน
สุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ
2. ออกแบบงานสุขภาพจิตผูสู้งอายุ 
3. ได้มีการดูงานการบริการคลินิก
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิรริาชและ
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

40,000 ทีมผู้สูงอาย ุ
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

4. จัดท าร่างแนวทางปฏิบัติงาน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ของสถาบันฯ 

2. โครงการการเพ่ิมคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่ส าคัญในระบบสาธารณสุข 
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต 
โรคซึมเศร้า และการดูแลต่อเนื่อง  

2 ครั้ง/ 
194 คน/ 
4 วัน 

แพทย์พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีรับผดิชอบงาน
สุขภาพจิต ในรพช. รพ.สต.ในอ าเภอ
น าร่อง 16 อ าเภอในเขตสุขภาพท่ี 5  
มีความรูเ้รื่องโรคจิต โรคซึมเศร้า             
ยาจิตเวช พรบ.สุขภาพจิต สูงอาย ุ
การให้ค าปรึกษา BA/BI 

385,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย
สุขภาพจิต 

2.2 สนับสนุนการจดัเก็บข้อมลูผู้ปว่ยจิต
เวช (จัดร่วมกับการนเิทศ/ตดิตาม ระบบ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน
วัยผู้สูงอาย ุ

8 ครั้ง/ 
206 คน/ 
8 วัน 

นิเทศ ให้ก าลังใจ ผู้ปฏิบตัิงาน
สุขภาพจิต แพทย์ พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ใน
อ าเภอน าร่องของแต่ละจังหวัด16 
อ าเภอในเขตสุขภาพที่ 5 และรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน 
ร่วมคัดเลือกในการน าเสนอผลงาน
ดีเด่น ในงาน KM กรมสุขภาพจิต 

100,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย
สุขภาพจิต 

3. โครงการการพัฒนาระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย 
3.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทาง
กฎหมายในเขตสุขภาพท่ี 5 

8 ครั้ง/ 
423 คน/ 
8 วัน 

สนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพจติ
โดยน า พรบ. สุขภาพจติมาใช้ โดยการ 
จัดประชุม/อบรม ให้ความรูเ้รื่อง 
พรบ.และการน าไปใช้ ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ท้ังในและนอกระบบ
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 

80,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ศูนย์
นิติจิตเวช 

4. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ 
4.1 พัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอาย ุ

2 ครั้ง/ 
194คน/ 
4 วัน 

แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีรับผดิชอบงาน
สุขภาพจิต ในรพช. รพ.สต. ในอ าเภอ
น าร่อง 16 อ าเภอในเขตสุขภาพท่ี 5  
ท ากิจกรรมแนวทางการส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติในวัยผูสู้งอายุ 
 
 
 

60,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่ายและทีม
ผู้สูงอาย ุ
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

4.2 นิเทศ/ติดตามระบบส่งเสรมิและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติในวัยผูสู้งอายุ
(จัดร่วมกับการ สนับสนุนการจดัเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช งบ 100,000 บาท) 

8 ครั้ง/ 
206 คน/  
8 วัน 

แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีรับผดิชอบงาน
สุขภาพจิต ในรพช. รพ.สต. ในอ าเภอ
น าร่อง 16 อ าเภอในเขตสุขภาพท่ี 5  
ท ากิจกรรมแนวทางการส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติในวัยผูสู้งอายุ 

20,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่ายและทีม
ผู้สูงอาย ุ

5. โครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิต สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก 
5.1 จัดประชุมสร้างความเขม้แข็ง
เครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ 

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
2 วัน 

1. เครือข่ายได้ประเมินคณุภาพชีวติ  
ผู้พิการของตน 
2. เครือข่ายมีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการของตน 
3. เครือข่ายมีแนวทางพัฒนาองค์กร
ของตนสู่มาตรฐานองค์กรผู้พิการ 

40,000 กลุ่มภารกิจ
บริการงาน
บริการจติเวช
ชุมชน  

5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
2 วัน 

1. เครือข่ายสามารถช่วยดูแลให้ผู้
พิการมีคณุภาพชีวิตเพิ่มขึ้น 
2. เครือข่ายสามารถพัฒนาตนเองให้
คะแนนมาตรฐานสูงขึ้น 

30,000 กลุ่มภารกิจ
บริการงาน
บริการจติเวช
ชุมชน 

5.3อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรฐานองค์กร 
ผู้พิการ 

3 ครั้ง/ 
90 คน/ 
2 วัน 

1. เครือข่ายได้ประเมินคณุภาพชีวติผู้
พิการของตน 
2. เครือข่ายมีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการของตน 
3. เครือข่ายมีแนวทางพัฒนาองค์กร
ของตนสู่มาตรฐานองค์กรผู้พิการ โดย
จัดการความรู้ชมรมต่างๆ 

100,000 กลุ่มภารกิจ
บริการ 
งานบริการจิต
เวชชุมชน 
(สายใยรักษ์) 

6. โครงการการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน 
6.1 โครงการส ารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เด็กไทยวัยเรียนและปจัจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี 2559 

55 ครั้ง/
2,041 คน/            
25 วัน 

ส ารวจ IQ/EQ ในโรงเรียน เขต
สุขภาพท่ี 5 

480,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/
นักจิตวิทยา/ 
ทีมเด็กและวัยรุ่น 

7. โครงการการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 
7.1 โครงการส ารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เด็กไทยวัยเรียนและปจัจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี 2559 
 

20 ครั้ง/
1,020 คน/            
10 วัน 

ส ารวจ IQ/EQ ในโรงเรียน เขต
สุขภาพท่ี 5 

240,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/
นักจิตวิทยา/ 
ทีมเด็กและวัยรุ่น 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

8. โครงการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระบบสาธารณสุข 
8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในเขต
สุขภาพจิตที่ 5 

8 ครั้ง/ 
642 คน/ 
8 วัน 

ช้ีแจงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน
เขตสุขภาพท่ี 5 ในทุกกลุ่มวัย ร่วมกับ
PM เขตสุขภาพท่ี 5 

200,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ทีม
เด็กและวัยรุ่น 

8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ CGP ADHD 
Autistic พัฒนาการล่าช้า และการใช้ยา
จิตเวชเด็ก ส าหรับแพทย์ กุมารแพทย์ 
เขตสุขภาพท่ี 5  

1 ครั้ง/ 
67 คน/ 
1 วัน 

อบรมกุมารแพทย์ เภสัชกร  CPG  
ADHD  Autistic พัฒนาการล่าช้า 
และการใช้ยาจติเวชเด็ก  และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การบ าบัดรักษาเด็ก
กลุ่มเสี่ยง 

100,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ทีม
เด็กและวัยรุ่น 

8.3 พัฒนาทักษะในการดูแลเด็ก ADHD 
Autistic และพัฒนาการล่าช้าส าหรับ 
CM เขตสุขภาพท่ี 5 

1 ครั้ง/ 
79 คน/ 
2 วัน 

อบรมผูร้ับผดิชอบพัฒนาการเด็ก ( 
CDM) แต่ละโรงพยาบาล ในการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วยเครื่องมือ 
TIDA4I 

130,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ทีม
เด็กและวัยรุ่น 

8.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วย
จิตเวชทุกกลุ่มวัย วิกฤตสุขภาพจติและ
นิติจิตเวช ส าหรับจติแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
เขตสุขภาพท่ี 5  

1 ครั้ง/ 
33 คน/ 
2 วัน 

ประชุมจิตแพทยผ์ู้ใหญ่และจติแพทย์
เด็ก เขตสุขภาพท่ี 5 เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการงานสุขภาพจิตของแตล่ะ
จังหวัด ในกรณผีู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรม
รุนแรง อันตราย ผู้ป่วยนิตจิิตเวช 
เรือนจ า 

70,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ทีม
เด็กและวัยรุ่น 

8.5 นิเทศ/ติดตามการดูแลเด็ก ADHD, 
Autistic และพัฒนาการล่าช้า เขต
สุขภาพท่ี 5 

2 ครั้ง/ 
60 คน/ 
2 วัน 

1. เพือ่ติดตาม สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจติเวชเด็กและวัยรุน่   
ดูความเช่ือมโยงในโรงพยาบาลคู่
เครือข่าย รพศ. รพท. และรพช.   
(M2) ในจังหวัด กาญจนบุรี และ
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
2. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น 
เป็นพีเ่ลี้ยงและช่วย ในการตรวจรกัษา
ในจังหวัดที่ไม่มีจติแพทย์เด็กเพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงบริการ ประสานความ
เชื่อมโยงกับหน่วยบริการสาธารณสุข 
 
 

60,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ทีม
เด็กและวัยรุ่น 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
1. โครงการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วย
จิตเวชก่อนกลับสู่ชุมชนโดยชมรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน 

24 ครั้ง/ 
720 คน/            
24 วัน 

ญาติได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ 
ได้รับการดูแลจิตใจ เพื่อให้สามารถ
ดูแลผูป้่วยจิตเวชได ้

68,000 
 

งานบริการจิต
เวชชุมชน 
(สายใยรักษ์) 

2. โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ         
ส่งต่อผู้ป่วยจติเวชในสถาบันกลัยาณ์         
ราชนครินทร์                     
 

3 ครั้ง/ 
60 คน/ 
3 วัน 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบนโยบายการ
ด าเนินงานการ ส่งต่อผู้ป่วยจติเวชของ
สถาบันและกรมสุขภาพจติ          
2. มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกันสภาพปัญหาในพื้นที่   
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน                     
จ.สมุทรสาคร 

6,000 
 

งานบริการผู้ป่วย
นอก และฝ่าย
การพยาบาล 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ป่วยจติเวชซับซ้อนในชุมชน                 
 

3 ครั้ง/ 
90 คน/ 
3 วัน 

1. ญาติ แกนน าชุมชน อสม. บุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการ
ดูแลผูป้่วยจิตเวช                     
2. มีการเช่ือมโยงการส่งต่อผู้ป่วยจิต
เวช และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 

31,500 
 

งานบริการผู้ป่วย
นอก และฝ่าย
การพยาบาล 

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การเป็นพ่ีเลี้ยง การดูแลและการสง่ต่อ 
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในชุมชน 

2 ครั้ง/ 
40 คน/ 
2 วัน 

1. ญาติ แกนน าชุมชน อสม. บุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการ
ดูแลผูป้่วยจิตเวช                      
2. มีการเช่ือมโยงการส่งต่อผู้ป่วยจิต
เวช และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 

12,500 
 

งานบริการผู้ป่วย
นอก และฝ่าย
การพยาบาล 

3. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการดูแลผู้ป่วยจติเวชในสถานสงเคราะห์ 
3.1 พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ีและ
ตรวจประเมินผู้ป่วยจติเวชในสถาน
คุ้มครองคนไขไ้ร้ที่พึ่ง จ.ประจวบครีีขันธ์ 

2 ครั้ง/ 
60 คน/ 
2 วัน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะหไ์ด ้
2. ตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในสถาน
คุ้มครองคนไขไ้ร้ที่พึ่งจ.
ประจวบครีีขันธ์ 
 
 

30,000 
 

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห ์
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

3.2 พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ีและ
ตรวจประเมินผู้ป่วยจติเวชในสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุร ี

2 ครั้ง/ 
60 คน/ 
2 วัน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะหไ์ด ้
2. ตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในสถาน
คุ้มครองคนไขไ้ร้ที่พึ่งกุ่มสะแก                     
จ.เพชรบุรี  

30,000 
 

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห ์

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การดูแลรักษาเครื่องมือและสอบเทียบ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์

1 ครั้ง/ 
30 คน/ 
1 วัน 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์
และสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ได้อย่างเหมาะสม 

30,000 
 

ทีมเครื่องมือ
แพทย ์

5. โครงการแปรงสีพันเก่าแลกแปรงสีฟัน
ใหม่ในผู้ป่วยจิตเวช 

10 ครั้ง/ 
250 คน/ 
10 วัน 

ประชาชนท่ัวไป ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ได้มสี่วนร่วมกจิกรรมน าแปรงสีฟันเก่า
มาแลกแปรงสีฟนัใหม่ รวมทั้งความรู้
การดูแลสุขภาพในช่องปากของตนเอง 

10,000 
 

ฝ่ายทันตกรรม 

6. โครงการเสริมสรา้งสุขภาพจติผูป้่วยตามวันส าคัญ   
6.1 วันพยาบาลแห่งชาติและทันต
สาธารณสุข 

5 ครั้ง/ 
500 คน/ 
5 วัน 

1. ประชาชนท่ัวไปไดร้ับความรู้ด้าน
สุขภาพจิตไดร้ับการปรึกษารายบคุคล                                  
2. ประชาชนท่ัวไปทั้งผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยในไดร้ับการตรวจสุขภาพฟัน
และตรวจรักษา รวมทั้งความรู้การ
ดูแลในช่องปากของตนเอง 

20,000 
 

ฝ่ายการพยาบาล
และฝา่ยทันต 
กรรม 

6.1 วันพยาบาลสากล 5 ครั้ง/ 
500 คน/ 
5 วัน 

ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ดา้น
สุขภาพจิตไดร้ับการปรึกษารายบคุคล                                   

20,000 
 

ฝ่ายการพยาบาล 

7. ประชุม Interhospital MECT 1 ครั้ง/ 
30 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรไดม้ีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับ Interhospital MECT 
 

1,500 
 

งานรักษาด้วย
ไฟฟ้า (ECT) 

8. โครงการพัฒนาคณุภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและสง่เสริมความร่วมมือในการด าเนินดา้นสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 5 
8.1 การสนับสนุนระบบบริการและ
วิชาการร่วมกับเขตสุขภาพท่ี 5 

18 ครั้ง/ 
30 คน/ 
18วัน 

มีการวางแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาระบบบริการและวิชาการ
ร่วมกับเขตสุขภาพท่ี 5 

42,000 
 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

8.2 การนิเทศงาน กรณีปกติ ระดบั
กระทรวงประจ าปี 2559 เขตสุขภาพท่ี 5 

16 ครั้ง/ 
64 คน/ 
48วัน 

นิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจิตและจติเวช 
และส่งเสรมิความร่วมมือการ
ด าเนินงานในเขตสุขภาพท่ี 5  

170,000 
 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

8.3 การพัฒนาการใช้เครื่องมือประเมิน
สุขภาพจิตและจติเวช ส าหรับนักจติวิทยา 
เขตสุขภาพท่ี 5  

1 ครั้ง/ 
30 คน/ 
1 วัน 

นักจิตวิทยา และบคุลากรสาธารณสุข
ได้รับความรูเ้รื่องการใช้เครื่องมือ
ประเมินสุขภาพจิต 

30,000 
 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

9. โครงการพัฒนาระบบงานจิตเวชชุมชน
ในเครือข่าย 8 จังหวัด 

12 ครั้ง/ 
60 คน/ 
12 วัน 

1. ติดตามดูแลและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิต
เวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน ให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ               
2. เสริมศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีใน
การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน                         
3. การเตรยีมความพร้อมของชุมชน
และครอบครัว ในการร่วมกันวางแผน
กับเครือข่ายนอกระบบสาธารณสขุ
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือดูแลในรายที่
ยุ่งยากซับซ้อนกลับมารักษาซ้ าและ
ป้องกันการก่อคดี และญาติมีปญัหา
เรื่องการรับกลับไปดูแล วางแผนสง่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                             

24,000 
 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
งานบริการจิต
เวชชุมชน 

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น : ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
1. โครงการหน่วยสุขภาพจติอาสากัลยาณ์ราชนครินทร์ : บริการเชิงรุกสู่ชุมชน 
1.1 คัดกรองภาวะสุขภาพจิตในชุมชน 40 ครั้ง/ 

7,000 คน/ 
40 วัน 

ประชาชนผู้รับบริการในชุมชน ไดร้ับ
ความรู้ มีเจตคติ และทักษะที่ถูกตอ้ง
ในการดูแลสุขภาพจติของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

700,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 

1.2 คัดกรองภาวะสุขภาพจิตใน
หน่วยงาน 

40 ครั้ง/ 
3,000 คน/ 
40 วัน 

คัดกรองภาวะสุขภาพจติให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ให้ไดร้ับความรู้ มีเจตคต ิ
และทักษะที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพจิตของตนเอง  

300,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 

1.3 ส่งเสริมสุขภาพจติในชุมชน 10 ครั้ง/ 
400 คน/ 
10 วัน 

คัดกรองประชาชนผูร้ับบริการ
ให้บริการปรึกษาสุขภาพจติ  ให้การ
ช่วยเหลือทางสังคมและใหสุ้ขภาพจิต
ศึกษาให้การบ าบัดรักษา/ติดตามต่อ 

800,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 

2. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจติเวช
กลับสู่ชุมชนด้วยภูมิปญัญาไทยปี 2559          
(ค่ายครอบครัว) 

10 ครั้ง/ 
200 คน/ 
10 วัน 

แกนน า ผู้ป่วยและญาติ ไดร้่วม
กิจกรรม ช่วยท าให้เกดิการเรียนรู้ 
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ ช่วย
เยียวยาจติใจให้สงบและมีความสขุได้  

500,000 กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น : งบมูลนิธิสถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูร้บับริการสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์ ปี 2559 (มสก) 
1.1 กิจกรรมดูแลสุขอนามยัผูร้ับบริการ
สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์ ปี 2559 

12 ครั้ง/ 
720 คน/ 
12 วัน 

ผู้รับบริการสถาบันฯ ได้รับการดูแลตัด
ผมเพื่อสุขอนามัยที่ดี และนักเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ ไดฝ้ึก
ประสบการณ์จริง 

6,000 ฝ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

1.2 กิจกรรมแว่นสายตาเพื่อผู้รับบริการ
สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์ ปี 2559 

2 ครั้ง/ 
80 คน/ 
2 วัน 

ผู้รับบริการสถาบันฯ มีคณุภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น จากการมองเห็นที่ชัดเจน 
สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

40,000 ฝ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

2. โครงการกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญส าหรบัผูร้ับบริการสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559 
2.1 กิจกรรมประเพณลีอยกระทง
ผู้รับบริการสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์  
ปี 2559 

1 ครั้ง/ 
150 คน/ 
1 วัน 

1. ผู้รับบริการฯ ท้ังแบบผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกไดร้ับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
2. ผู้รับบริการสถาบันฯ ไดร้่วม
กิจกรรมตามประเพณีส าคัญของไทย 

20,000 
 

ฝ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

2.2 กิจกรรมกีฬาและงานปีใหม่ส าหรับ
ผู้รับบริการสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์  
ปี 2559 

1 ครั้ง/ 
150 คน/ 
1 วัน 

1. ผู้ป่วยในสถาบันฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมในเทศกาลปีใหม่  
2. ผู้ป่วยในสถาบันฯ ได้พัฒนา
ศักยภาพทางสังคมอย่างเหมาะสม     
3. ญาติมีส่วนร่วมของในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชอย่างเหมาะสม 

40,000 
 

ฝ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

2.3 กิจกรรมประเพณสีงกรานต์ส าหรับ
ผู้รับบริการสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์  
ปี 2559 

1 ครั้ง/ 
150 คน/ 
1 วัน 

1. ผู้ป่วยในสถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม
ในเทศกาลสงกรานต์  
2. ผู้ป่วยในสถาบันกัลยาณร์ราช
นครินทร์ได้พัฒนาศักยภาพทางสังคม
อย่างเหมาะสม     

20,000 
 

ฝ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

2.4 กิจกรรมสานสายใยรัก ครั้งท่ี 11 : 
กิจกรรมวันแม่ส าหรับผูร้ับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์  ปี 2559 

1 ครั้ง/ 
150 คน/ 
1 วัน 

1. ผู้ป่วยในสถาบันฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมในวันแม่  
2. ผู้ป่วยในสถาบันฯได้พัฒนา
ศักยภาพทางสังคมอย่างเหมาะสม     

20,000 
 

ฝ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
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เป้าหมาย :  
 ระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี วัด : 

   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือธ ารงมาตรฐาน HA, ISO 9001 

   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศตามเกณฑ์
มาตรฐาน ISO 27001 

ตารางที่ 29 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน HA 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน/
กระบวนการพัฒนาคณุภาพของทมี
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

4 ครั้ง/ 
33 คน/  
4 วัน 

1. หน่วยงานได้วิเคราะห์กระบวนงาน
หลักของหน่วยงานและตั้งเป้าหมาย
ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย/
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหลักทาง 
Clinical/วินิจฉัย 5 โรคแรก/ความ
เสี่ยงส าคัญ 5 อันดับ และมีแผนใน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานของ
หน่วยงาน 
2. ประเมินตนเองเชื่อมโยงกับเกณฑ์
คุณภาพ HA ISO 
3. ทบทวน KPI ที่เช่ือมโยงระบบงาน/
กิจกรรม กับ KPI ของสถาบันฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

1.2กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานประจ า
ที่ยุ่งยากซับซ้อน/ความเสีย่งสูง 

4 ครั้ง/33 
คน/ 4 วัน 

ทีม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ทบทวนอุบัติการณ์ความเสีย่งสูงได้
ร่วมกันวิเคราะห์หา RCAและก าหนด
มาตรการแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยงเพื่อ
วางระบบในหน้างานให้น าไปปฏิบตัิ
เป็นรูปธรรม และเพื่อก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงในระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูร้ับบริการและ
ผู้ใหบ้ริการ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

1.3 จัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน
คุณภาพ HA FORUM/ป้ายนโยบาย
คุณภาพ 

5 เรื่อง โปสเตอร์น าเสนอผลงานคุณภาพ 10,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

1.4  เขียนรายงานการประเมินตนเองของ
ทีม/หน่วยงาน 

3 ครั้ง/ 
150 คน/ 
5 วัน 

1. ทีมพัฒนาคุณภาพองค์กรมีความรู้ 
ความเข้าใจในมาตรฐาน HA 
ประโยชน์ของมาตรฐานและการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ SPA และ SPA 
inaction 
2.เข้าใจกระบวนการประเมินตนเอง  
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
SA 2011 ของทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์ 

40,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

1.5 จัดเวทีน าเสนอผลงานคณุภาพ CQI 
R2R KM นวัตกรรม 

1 ครั้ง/ฃ
150 คน/ 
3 วัน 

1. มีจ านวน CQI R2R KM นวัตกรรม 
ทั้งหมด 35 เรื่อง CQI 25 เรื่อง เรื่อง
เล่า 9 เรื่อง วิจัย 1 เรื่อง 
2. เพื่อให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะ
จากอาจารยไ์ปพัฒนาต่อยอดใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพหมุนวงล้อPDCA 
หลายๆรอบ 

100,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

1.6 การพัฒนาคุณภาพบริการด้วยมิติจติ
ปัญญาการสร้างสุขด้วยสติในองคก์ร  
(mindfulness in organization : mio) 
เรื่องสติกับการพัฒนาองค์กร 

3 ครั้ง/ 
150 คน/ 
3 วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการทบทวน
ความรู้เรื่องการใช้สติของตนเอง  สติ
ใช้กับทีม  และความรู้ใหมเ่รื่องการใช้
สติกับการพัฒนาองค์กร   ฝึกปฏบิัติ  
การใช้สติกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และสติในการอภิปรายอย่าง
สร้างสรรค์  และท าสมาธิ แผ่เมตตา 

94,000 ศูนย์จัดการ
ความรู ้

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 
2.1 ประชุมการบริหารความเสีย่งด้าน
ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO27001:2013 

1 ครั้ง/ 
50 คน/  
2 วัน 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 
27001:2013 สามารถประเมินความ
เสี่ยงด้านข้อมลูสารสนเทศของ
หน่วยงานได้คลอบคลมุทุก
กระบวนงานและสามารถน าความ
เสี่ยงท่ีมีคะแนนสูงสดุมาท าแผน
จัดการความเสีย่งของหน่วยงานได ้

15,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานและองค์กรมีการจดัการ
ความเสีย่งด้านข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ/การเยีย่มส ารวจภายใน 
ส าหรับทีมผู้เยี่ยมส ารวจภายในของ
สถาบันฯ ตามระบบบริหารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 

1 ครั้ง/ 
50 คน/  
2 วัน 
 
 

เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจการ
ตรวจตดิตามภายในเพื่อจดัท า Audit 
checklist ในการตรวจเยี่ยมและเพื่อ
การตรวจเยี่ยมภายในมคีุณภาพ 

15,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

2.3 ประชุมการเตรียมในการรับ 
Surveillance visit ตาม 
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
1 วัน 
 

1. บุคลากร/หน่วยงาน/องค์กรมีความ
พร้อมในการรับเยี่ยมตามมาตรฐานท้ัง 
2 ระบบ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
กระบวนการใหม่ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปฏิบัติในทาง
เดียวกัน 

10,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

2.4 การรับ Surveillance visit ระบบ
บริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001และ 
ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก 

1 ครั้ง/ 
200 คน/ 
1 วัน 

องค์กรรักษา / ธ ารงมาตรฐานไดท้ั้ง 2 
ระบบ 

100,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

3. โครงการน้อมน าจิตใจเสริมสายใยเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเขม้แข็งย่ังยืน 
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณร์ักชาติ 
ศาสน์ กษัตรยิ์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 

1 ครั้ง/ 
70 คน/ 
1 วัน 

1. สร้างความสามัคคีและผลักดันให้
เจ้าหน้าท่ีบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 
2. สร้างเสริมความเป็นบุคคลที่รักชาติ 
ศาสน์ กษัตรยิ ์

10,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

3.2 กิจกรรมเรยีงร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์
ราชิน ี

1 ครั้ง/ 
70 คน/ 
1 วัน 

1. ประกาศเกียรติคณุและเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพ 
2. สดุดีและแสดงความตระหนักใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

10,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

4. โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการลดการใช้
พลังงาน และปฏิบตัิตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

20,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

5. โครงการรณรงค์บ้านพักน่ามอง ห้องท างานน่าอยู่ 
5.1 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 1 ครั้ง/ 

100 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิต และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาปรับปรุงบ้านพัก
อาศัยให้มีบรรยากาศท่ีดี  

20,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

5.2 กิจกรรมห้องท างานน่าอยู่ 1 ครั้ง/ 
100 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิต และมี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญ 
และก าลังใจในการท างาน 

20,000 ฝา่ยบรหิารงาน
ทั่วไป 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานสารบรรณ 

1 ครั้ง/ 
80 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรไดร้ับความรู้ความเขา้ใจเรื่อง
งานสารบรรณ และปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

30,000 กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

7. โครงการรณรงค์สานสายใยร้อย 
ดวงใจศรีกัลยาณ์ 

2 ครั้ง/ 
300 คน/ 
4 วัน 

1. บุคลากรได้รับการเสรมิสรา้งความ
ผูกพัน และมีบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข มีขวัญก าลังใจท่ีดีและมี
แรงจูงใจในการปฏิบัตริาชการ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและก าลังใจ 
และมสี่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร มี
การพัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และ
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน 

300,000 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

8. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
8.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน
ของบุคลากรสถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

2 ครั้ง/ 
300 คน/ 
2 วัน 

บุคลากรสถาบันกัลยาณฯ์ ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางกาย และ
สุขภาพช่องปากท่ีป้องกันได้มีอัตรา
ลดลง และไม่เกิดปญัหาสุขภาพทาง
กายและสุขภาพช่องปากท่ีรุนแรงขึ้น 

36,000 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ร่วมกับ 
ฝ่ายทันตกรรม 

8.2  โครงการส่งเสริมสุขภาพรวมพลัง
สร้างสุขเพื่อสุขภาพจติที่ด ี

1 ครั้ง/ 
234 คน/ 
2 วัน 

บุคลากรสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์ 
มีความรู้ในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนมีความรู้ในเรื่องสุขภาพกาย
ควบคู่กับสุขภาพจติที่ดี มีการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างกัน และพัฒนา
สมรรถนะตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะ มีการท างานเป็นทีม ไดร้ับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิเคราะห์ถงึ

91,080 
 

ชมรมกีฬา 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

ประโยชน์และโทษ ในเรื่อง ๗ อ. 
ได้แก่ อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา เอดส ์
และอบายมุข 

8.3 กจิกรรมดนตรีในสวน 1 ครั้ง/ 
150 คน/ 
1 วัน 

ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไดผ้อ่น
คลายความเครยีด ได้ร่วมสนุกกับการ
ร้องเพลง เต้นร า และกิจกรรมบันเทิง 

26,920 ชมรมดนตรีและ
สันทนาการ 

8.4 กิจกรรมสมัมนาสุขภาพจิตวยัท างาน 2 ครั้ง/ 
300 คน/ 
4 วัน 

บุคลากรไดม้ีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
ด้านสุขภาพจิตและมีทักษะที่จ าเปน็
ในการสร้างความสุข ความพึงพอใจใน
การท างาน ตลอดจนเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านนิติ
จิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตแก่ผูป้ว่ย
และประชาชนต่อไป 

300,000 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

8.5 กิจกรรมส่งเสรมิทันตสุขภาพ 2 ครั้ง/ 
300 คน/ 
2 วัน 

บุคลากรสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพช่องปากท่ีป้องกันได้มีอัตรา
ลดลง และไม่เกิดปญัหาสุขภาพช่อง
ปากท่ีรุนแรงขึ้น 

12,000 ฝ่ายทันตกรรม 

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์              
9.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของบุคลากรและ
ชุมชน  

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
1 วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การฝึก
ปฏิบัติภาวนาและรับฟังการบรรยาย
ธรรมเรียนรู้สติใช้กับการพัฒนาชีวติ
ตนเอง และงาน 

25,000 ชมรมจรยิธรรม 

9.2 กิจกรรมรณรงคส์่งเสริมสร้างสายใย
วันครอบครัว  

1 ครั้ง/ 
60 คน/ 
1 วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรม
รณรงค์เสริมสร้างสายใยในครอบครัว 

25,000 ชมรมจรยิธรรม 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการออกแบบงานกราฟฟิคด้วย
โปรแกรม illustrator CS6 

1 ครั้ง/ 
2 คน/ 
3 วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การ
ออกแบบงานกราฟฟิคด้วยโปรแกรม 
illustrator CS6 

5,200 ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
11.1 ประชุมจัดท าตัวช้ีวัดสถาบันฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1 ครั้ง/ 
50 คน/ 
1 วัน 

(ร่าง)ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตามแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

7,500 ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

11.2 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด และแนวทางการก ากับติดตาม
งานของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

1 ครั้ง/ 
50 คน/ 
1 วัน 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการ
ติดตามการด าเนินงานของสถาบันฯ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

8,500 ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

11.3 ประชุมติดตามผลการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันฯ 

2 ครั้ง/ 
80 คน/ 
2 วัน 

ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
และยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถาบัน รอบ 6 และ 12 เดือน 

12,000 ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

11.4 ทบทวนเตรียมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในช่วงแผนฯ 12 
(ปี 2560-2564) 

1 ครั้ง/ 
70 คน/ 
3 วัน 

สื่อสารทิศทางนโยบายยุทธศาสตรก์าร
ด าเนินงานระดับกระทรวง กรม 
ในช่วงแผนฯ 12  (ป ี2560- 2564) 
เพื่อทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานสถาบันฯ 
ในช่วงแผนฯ 12 (ปี 2560- 2564) 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

324,800 
(งปม 
300,000+
เงินบ ารุง 
24,800) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานในองค์กร 
12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กร 

4 ครั้ง/ 
120 คน/ 
4 วัน 

1. ติดตามผลการพัฒนาระบบPHIS 
2. ผลการปรับปรุงเว็บไซตศ์ูนย์
ปฏิบัติการฯ 
3. ระบบ JHOS ที่พัฒนาโดย ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงสาธารณสุข 
4. รับทราบนโยบายการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม  
5. ติดตามประเด็นการพัฒนาPHIS 

32,400 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมลู
สารสนเทศขององค์กร 

1 ครั้ง/ 
50 คน/ 
2 วัน 

1. ติดตามผลการพัฒนาระบบPHIS 
2. ผลการปรับปรุงเว็บไซตศ์ูนย์
ปฏิบัติการสถาบันฯ 
3. ผลการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 

29,400 ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

12.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

1 ครั้ง/ 
45 คน/ 
2 วัน 

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

50,000 ฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 
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ภาพที่ 47  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554 - 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48 แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554 – 2559 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย  =  90 

 ผลลัพธ์ตัวชี วัดการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 30 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดระดับองค์กร จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2559 2557 2558 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช  ( 9 ตัวชี วัด) 
ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชทีก่่อคดีรุนแรง (ความผิดต่อชีวิต/
ร่างกาย/เพศ) ไม่ก่อคดีซ้ า 

ร้อยละ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์นิติจิตเวช_
งานนิติจิตเวช
ชุมชน) 

97.63 98.28  100 98.68 

ระดับคะแนนในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางตามเกณฑ ์Excellence Center**(29) 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์นิติจิตเวช) 

5 5 5 4.9750 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการนิติจิต
เวชตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิตระดบัยุ่งยากซับซ้อน 
Super Specialist Service (3S) (6 แหง่) 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์นิติจิตเวช) 

5 5  5            
(ระดับ1 =        
2 แห่ง) 

5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้ต้องขังจิตเวตในเรือนจ า 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์นิติจิตเวช) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวข 
(Clinical Practice Guideline) เร่ือง การประเมินการแกล้ง
ป่วยในผู้ปว่ยโรคจิต 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์นิติจิตเวช) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านนิติจิตเวช ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์พัฒนาวิจยั
และฝึกอบรม) 

N/A 5 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของผลงานวจิัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับปัญหา 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์พัฒนาวิจัยและ
ฝึกอบรม) 

5 
(4 ผลงาน) 

5 
(5ผลงาน) 

5 
(2 ผลงาน) 

5 
(13 ผลงาน) 

ระดับความส าเร็จของผลงานวิชาการทีม่ีคุณภาพสอดคล้อง
กับปัญหาที่ได้น าเสนอ (Oral/poster) ในเวทีนานาชาตหิรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI กลุ่มที1่  

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์พัฒนาวิจัยและ
ฝึกอบรม) 

5 
(2 เร่ือง) 

5 
(2 เร่ือง) 

1 5 
(2 เร่ือง) 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุดข้อมลูที่ส าคัญเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ (Resource Data Set) 
(ตัวชี้วัดภาคบังคับ) 

ระดับ ทุกกลุ่มภารกจิ (4 
รองฯ+3 ผช.) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 
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                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2559 2557 2558 

ยุทธศาสตร์ที2่ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิกฤตสขุภาพจิต  (7 ตัวชี วัด) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบที่มี 
Resilience (1ชุมชน /ภาค) 

ร้อยละ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์วิกฤตสขุภาพจิต) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาทีม MCATT ระดับอ าเภอให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์วิกฤตสขุภาพจิต) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤต
กลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวกิฤตสุขภาพจิต ** (17) 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์วิกฤตสขุภาพจิต) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลกัสตูร TOT วิกฤต
สุขภาพจิต ส าหรับบุคลากรในพื้นที่ชุมชน 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์วิกฤตสขุภาพจิต) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุดข้อมลูที่ส าคัญเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ (Resource Data Set) 
(ตัวชี้วัดภาคบังคับ) 

ระดับ ทุกกลุ่มภารกจิ (4 รอง
ฯ+3 ผช.) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของผลงานวจิัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับปัญหา 

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์พัฒนาวิจัยและ
ฝึกอบรม) 

5 
(4 ผลงาน) 

5 
(5 ผลงาน) 

5 
(2 ผลงาน) 

5 
(13 ผลงาน) 

ระดับความส าเร็จของผลงานวิชาการทีม่ีคุณภาพสอดคล้อง
กับปัญหาที่ได้น าเสนอ (Oral/poster) ในเวทีนานาชาตหิรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI กลุ่มที1่  

ระดับ กลุ่มภารกจิวิชาการ 
(ศูนย์พัฒนาวิจัยและ
ฝึกอบรม) 

5 
(2 เร่ือง) 

5 
(2 เร่ือง) 

1 5 
(2 เร่ือง) 
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ตัวชี วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน
2559 2557 2558 

ยุทธศาสตร์ที3่ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพที่5 (15 ตัวชี วัด) 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้
มีบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ** (1)   

ระดับ คณะกรรมการจิตเวช
เด็กและวัยรุน่ฯ /  
กลุ่มภารกจิเครอืข่าย
สุขภาพจิต 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา รพช./รพท./รพศ.ให้มีระบบ
การเฝ้าระวังปัญหาพฤตกิรรมทางอารมณ์/การเรียนรู้ในเด็ก
วัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ** (3)      

ระดับ คณะกรรมการจิตเวช
เด็กและวัยรุน่ฯ / 
กลุ่มภารกจิเครอืข่าย
สุขภาพจิต/ฝ่าย
จิตวิทยา 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีปัญหา/
พฤติกรรมเส่ียงในโรงเรียนมัธยมศึกษาคู่เครือข่าย** (5)(ตัว
ใหม่) 

ระดับ คณะกรรมการจิตเวช
เด็กและวัยรุน่ฯ /
กลุ่มภารกจิเครอืข่าย 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนใหโ้รงพยาบาลชุมชนในเขต
รับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงทีม่ารับบริการในคลินิก 
NCD หรือคลินิกสูงอายุ** (7)   

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย 
/ คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการ
ดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเช่ือมโยงกับระบบบริการ
ตามกลุ่มวยั ** (9)  

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย
สุขภาพจิต 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตใน
พื้นที่และได้รับการดูแลต่อเนื่อง**  (13)      

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย
สุขภาพจิต 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนใหห้นว่ยบริการสาธารณสุข
ในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบรกิารแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า** 
(15) 

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย
สุขภาพจิต 

N/A N/A 3-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลอืและติดตามเฝ้าระวัง
ผู้พยายามฆา่ตัวตายอย่างต่อเนื่อง ** (18) (ตัวใหม่) 

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย
สุขภาพจิต/ กลุ่ม
ภารกจิบริการ / CIO 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ) 

N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กและวยัรุ่นในเขตสุขภาพให้มคุีณภาพมาตรฐาน ** 
(19) 

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ าภายใน90 วัน ร้อยละ กลุ่มภารกจิบริการ 94.27 91.43 95 92.64 

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา(3month remission 
rate)**(22) 

ร้อยละ กลุ่มภารกจิบริการ N/A 99.02 92 94.14 



99 
 

                                            รายงานประจ าปี 2559  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
 

ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน
2559 2557 2558 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพจิตและ
จิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้าน 
ใน รพศ. /รพท. (ระดับ A และ S) และ รพช. ** (20)  

ระดับ กลุ่มภารกจิเครอืข่าย N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหนว่ยงานให้มีการจัดบริการ
แก่ผู้ป่วยรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) ทั้งในจิตเวชทั่วไป และ
จิตเวชเด็ก/และวยัรุ่นได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย** (21)   

ระดับ กลุ่มภารกจิบริการ N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน /คู่มือการ
ให้บริการประชาชน ** (35) 

ร้อยละ กลุ่มภารกจิบริการ N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง ระดับ กลุ่มภารกจิบริการ N/A N/A 4-5 
(5คะแนน) 

5 

ยุทธศาสตร์ที4่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  ( 7 ตัวชี วัด) 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพเพื่อธ ารงมาตรฐาน 
HA, ISO 9001(ตัวชี้วัดภาคบังคับ) 

ระดับ CQO (ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ) /ทกุกลุม่
ภารกจิ 

5 5 4-5 
(5 คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภยัด้าน
ข้อมูลและสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 27001 
(ตัวชี้วัดภาคบังคับ) 

ระดับ CQO (ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ) CIO   (ฝ่าย
ยุทธศาสตรแ์ละ
สารสนเทศ) 

5 5  4-5 
(5 คะแนน) 

5 

ร้อยละของผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ** (37)  

ร้อยละ CIO (งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน) 

100 100 90 100 

ร้อยละของหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างช าระที่เรียกเก็บได้ ร้อยละ กลุ่มภารกจิ
อ านวยการ (ฝ่าย
การเงินและบัญชี) 

59.52 65.75 46 61.79 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
งบด าเนินงาน ** (36) 

ร้อยละ กลุ่มภารกจิ
อ านวยการ (ฝ่าย
การเงินและบัญชี) 

99.29 100 96 100 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารคลังยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับ กลุ่มภารกจิบริการ 
(ฝ่ายเภสัชกรรม)/ 
CFO  

5 5  4-5 
(5 คะแนน) 

5 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ ** (38)   

ระดับ กลุ่มภารกจิ
อ านวยการ       
(ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5 5  4-5 
(5 คะแนน) 

5 
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ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2559 2557 2558 

ยุทธศาสตร์ 1-4 ( 5 ตัวชี วัด ) 
ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ระดับ CQO (ศูนย์จัดการ

ความรู้) 
5 5  4-5  

(5คะแนน) 
5 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน(HR 
Scorecard) ** (40) 

คะแนน กลุ่มภารกจิ
อ านวยการ(ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล) 

5 5  4-5  
(5คะแนน) 

4.20 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ** (39) 

ร้อยละ CIO  (งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

N/A 99.50 
(5.0000) 

80 99.00 

ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรม
สุขภาพจิต ** (41)   

ระดับ CIO  (งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

N/A 96.67 
(5คะแนน) 

65 90.38 

ระดับความส าเร็จในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่
สังคม **  (11) 

ระดับ CQO (ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร) / กลุ่ม
ภารกจิวิชาการ /กลุม่
ภารกจิเครอืข่าย 

N/A 5 
(96.67) 

 4-5  
(5คะแนน) 

5 
(100) 
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ภาพที่ 49 ระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 50 ระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ  
 

 
 

 
 
 
 

เป้าหมาย = 
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ตารางที่ 31 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี วัด น  าหนัก เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น  าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 65   4.9988  
1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้มี

บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา รพช./รพท./รพศ.ให้มีระบบ
การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์/การเรียนรู้ในเด็กวัย
เรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ** (3)      

6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.3 ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา/
พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาคู่เครือข่าย** (5)(ตัวใหม่) 

6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนในเขต
รับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิก NCD 
หรือคลินิกสูงอายุ** (7)   

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการ
ดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการ
ตามกลุ่มวัย ** (9)  

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.6 ระดับความส าเร็จในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่
สังคม **  (11) 

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.7 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตใน
พื้นท่ีและได้รับการดูแลต่อเน่ือง**  (13)      

6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.8 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขใน
จังหวัดท่ีรับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า** (15) 

6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.9 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่ม
เสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต ** (17) 

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.10ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือและติดตามเฝ้าระวังผู้
พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง ** (18) (ตัวใหม่) 

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ** (19) 

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.12 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชในเขตสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้านใน รพ
ศ. /รพท. (ระดับ A และ S) และ รพช. ** (20)  

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.13 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่
ผู้ป่วยรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) ท้ังในจิตเวชท่ัวไป และจิตเวช
เด็ก/และวัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย** (21)   

 

3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 
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ตัวชี วัด น  าหนัก เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น  าหนัก 

1.14 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือน 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา(3month remission 
rate)**(22) 

5.50 ร้อยละ 92 94.10 5.0000 0.2750 

1.15 ระดับคะแนนในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางตามเกณฑ์ Excellence Center**(29) 

3 ระดับ 5 4.9750 4.9750 0.1493 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10   5.0000  
2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการ

ให้บริการประชาชน ** (35) 
10 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.500 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15   5.0000  
3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบ

ด าเนินงาน ** (36) 
3.75 ร้อยละ 96 100.00 5.0000 0.1875 

3.2 ร้อยละของผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  ** (37)  

3.75 ร้อยละ 90 100.00 5.0000 0.1875 

3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ ** (38)   

3.75 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1875 

3.4 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ** (39) 

3.75 ร้อยละ 80 99.00 5.0000 0.1875 

มิติที่ 4 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10   4.6000  
4.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR 
Scorecard) ** (40) 

5 คะแนน 5 4.20 4.2000 0.2100 

4.2 ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรม
สุขภาพจิต ** (41)   

5 ร้อยละ 65 90.38 5.0000 0.2500 

รวม 100    4.9593 
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ภาคผนวก 
 บทคัดย่องานวิจัย 
 ภาพกิจกรรม 
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การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช 
 

       นางเบญจวรรณ  สามสาลี  ผู้วิจัย 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชในประเด็นการ
ประเมินความสามารถของบุคคลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความสามารถในการต่อสู้คดี และภาวะอันตราย
ต่อสังคมของผู้ป่วยนิติจิตเวชโดยอาศัยแนวคิดมาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและ
ระดับตติยภูมิ ของส านักการพยาบาล พ.ศ. 2548 และแนวคิดกระบวนการพยาบาล ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลนิติจิตเวชพร้อมทั้งได้น าเทคนิคเดลฟายมาใช้ในการรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาร่างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชในขั้นตอนการหาความ
ตรงของเนื้อหามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 13 ท่าน ใน
ขั้นตอนการน ามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชไปทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ หน่วยงานละ 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 60 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 พยาบาลวิชาชีพ
ที่ก าลังปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช จ านวน 30 คน และ กลุ่มที่ 2 พยาบาลวิชาชีพที่ก าลังปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละของการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชของกลุ่มตัวอย่างที่น าร่างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชฉบับ
สมบูรณ์ไปทดลองใช้ในผู้ป่วยนิติจิตเวช และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่ม  
 ผลการวิจัย ได้มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช ประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลัก 
ได้แก่ 1) มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชด้านการประเมินความสามารถของบุคคลในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันทางแพ่งและพาณิชย์ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย จ านวน 8 มาตรฐาน 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชด้านการประเมินความสามารถของบุคคลในการต่อสู้คดีทางอาญา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย จ านวน 9 มาตรฐาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชด้านการประเมิน
ภาวะอันตรายและความปลอดภัยต่อสังคม ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย จ านวน 9 มาตรฐาน โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าลังปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชมีคะแนนเฉลี่ยทั้งกิจกรรมการพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสูงกว่า
กลุ่มท่ีก าลังปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .01) 
 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวชฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่มีความตรง สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชได้จริง 
ค าส าคัญ:มาตรฐานการปฏิบัตินิติจิตเวชการพยาบาล 
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The standard of forensic psychiatric nursing 
 

Abstract  
 

 This research is aimed to improve the standard of forensic psychiatric nursing care 
in terms of mentally disordered offender’s competency and dangerousness towards the 
community. The study is based on the framework of secondary and tertiary Standard of 
Nursing and Midwifery Service Organization 2005 together with review of the literatures 
relating to forensic psychiatric nursing. The Delphi Technique was utilized in this study to 
gather experts’ opinion towards developing the standard of forensic psychiatric nursing 
service in terms of nursing service standard matching. Regarding the number of experts, 
thirteen experts were invited to validate the content of the forensic psychiatric nursing 
standards of practice. The sample consisted of 60 staff nurses, 20 each from 
GalyaRajanagarindra Institute, SongkhlaRajanagarindra Psychiatric Hospital, and 
KhonkaenRajanagarindra Psychiatric Hospital. Purposive sampling technique was used 
among 1) 30 staff nurses who are working in forensic psychiatric services, and 2) 30 staff 
nurses who are working in psychiatric services.  
 The different mean percentages of working routine according to the standard of 
forensic psychiatric nursing service between two groups of participants were analyzed. The 
findings showed standardized forensic psychiatric nursing service which included 1)  The 
standard of forensic psychiatric nursing service according to Civil and Commercial Code with 
8 sub-standards, 2) The standard of forensic psychiatric nursing service according to Criminal 
Code with 9 sub-standards, and 3) The standard of forensic psychiatric nursing service in 
terms of risk assessment and social safety with 9 sub-standards. Staff nurses who are 
working in forensic psychiatric services had the mean scores of the standard of forensic 
psychiatric nursing service higher than the mean scores of staff nurses who are working in 
psychiatric services (p< .01). 
 The standard of forensic psychiatric nursing service is valid and can be implemented for 
forensic psychiatric patient care.  
 
Keywords:Standardof practice  Forensic psychiatry  Nursing  
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ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลหลักในการจัดการพฤติกรรมรุนแรง 
ของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

 

นางบุญน า  เล้าโสภาภิรมย์  ผู้วิจัย 
 

บทคัดย่อ 
 

          การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลังการทดลอง และติดตาม 1 เดือน 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลหลักในการจัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรค
จิตเภทก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงมารับ
บริการที่งานพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ระหว่างเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 มี
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือ โปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจผู้ดูแลหลักในการจัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรคจิตเภท และเครื่องมือวัดผลคือ 
แบบสอบถามการรับรู้พลังอ านาจของผู้ดูแลหลักในการจัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรคจิตเภท หาค่า
ความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic analysis) 
ทดสอบค่าท ี(Paired-t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนการรับรู้พลังอ านาจของผู้ดูแลหลักก่อนและหลังได้รับโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งระยะหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทันทีและหลังติดตามผล 1 เดือน 
(p ≤ .01) 
 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจช่วยให้ผู้ดูแลหลักในการ
จัดการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ค าส าคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลหลัก  ผู้ป่วยโรคจิตเภท  พฤติกรรมรุนแรง 
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The effectiveness of Main Caregiver ’s Empowerment  Program in managing violent 

behaviors of schizophrenic  patients. 
 

Abstract 
 

The study was a quasi-experimental research one group pre-post test design and one 
month follow-up. The objective to evaluate the effectiveness of Main Caregiver ’s 
Empowerment  Program in managing violent behaviors of schizophrenic  patients before 
and after trial study. The purposive sampling was used to select 25 caregivers of 
schizophrenic patients with violent behavior at Out Patients Department 
Galyarajanagarindra institute during October-November 2015. The research instrument 
consisted of 1) the Caregiver’s Empowerment Program, and 2) the Perceived Empowerment 
of Caregivers Questionnaires. The reliability was 0.96. The data were analyzed using 
descriptive statistics and Paired t-test. 
It was found that the scores of the perceived empowerment of caregiver in managing 
violent behaviors of schizophrenic diseases patients were significantly different between 
before and after the experiment at the level .01 and at one month follow-up period (p ≤ 
.01). 
 

The result of this study indicated that the Caregiver’s Empowerment Program 
effects to caregivers in managing violent behavior of schizophrenic diseases patients. 
Keywords : Caregiver’s Empowerment Program, Schizophrenic  Patients, Violent Behavior. 
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ผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตสิุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
นางสาวภาวินี  บุตรแสน  ผู้วิจัย 

บทคดัย่อ 
 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เพื่อพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยจิตเวชให้
สามารถเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรด้านสุขภาพจิตโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิตประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2551                  
การวิจัยผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เป็นการวิจัยประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ 6 ประการคือ 1) เพื่อ
ศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 25514)เพื่อศึกษาถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
5)เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551และ 6)เพื่อศึกษา
คุณลักษณะทางประชากรและสังคม คุณลักษณะทางคลินิกและกระบวนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ส่งรักษาตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นการวิจัยแบบส ารวจ เพื่อค้นหาข้อมูลในแนวกว้างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จ านวน 2 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มแรกเวชระเบียนผู้ป่วยที่ส่งรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 380 เวชระเบียนและกลุ่มทีส่อง ผู้ปฏิบัติงานหลักด้านการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และนักอาชีวบ าบัด/นักกิจกรรมบ าบัด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสืบค้นข้อมูลในแนวลึก เพื่อตอบค าถามและอธิบาย
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าถามปลายเปิดจากผู้ปฏิบัติงานหลักด้านการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 
2551 จ านวนทั้งหมด  488 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ความพงึพอใจของผูป้ฏิบัตงิานหลกัด้านการบงัคบัใชพ้ระราชบัญญัตสิขุภาพจิต พ.ศ. 2551 อยู่ในระดบัสงูทัง้ในด้านปัจจยั
น า ดา้นกระบวนการและดา้นผลลัพธ ์

2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนนิงานตามพระราชบญัญัตสิุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พบว่า 1. กลุ่มผูป้ฏิบัติงานมี
ความพร้อมในการปฏิบตัิงานโดยมคีวามรู้และความเขา้ใจเกีย่วกบัพระราชบัญญัตสิุขภาพจติ พ.ศ. 2551 อยู่ในระดบัระดับมาก และ 2. 
กลุ่มผูป้ฏิบัตงิานมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานตามพระราชบัญญัตสิุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในดา้นปจัจยัน าเข้า พบวา่ งบประมาณไม่
เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากร บคุลากรที่เกี่ยวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายยังขาดความรู้และความเขา้ใจที่ถูกต้องสง่ผลต่อการด าเนนิงาน
ตามพระราชบญัญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 การประชาสมัพนัธ์ยังไม่ทัว่ถึง ไม่ชดัเจนสถานที่/อุปกรณ์ขาดแคลนไม่เพียงพอไม่มทีี่รองรบั
ผู้ป่วยหลงัการจ าหนา่ยหรือมไีม่เพียงพอการบริหารจัดการขาดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 4. แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการบังคบัใชพ้ระราชบัญญตัิสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 การจัดอบรม/ประชมุชี้แจง/
ประชาสัมพนัธ์ จัดท าสื่อ/เทคโนโลยกีารนิเทศตดิตามการด าเนนิงานและการบูรณาการท างานร่วมกันกบัหนว่ยงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 5. ปัญหาหรืออุปสรรคของพระราชบญัญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ทั้งในดา้นกฎหมาย ประกาศระเบียบและแบบรายงานตา่งๆ ที่
ส่งผลต่อประสทิธผิลการด าเนนิงานตามพระราชบัญญัตสิุขภาพจติ พ.ศ. 2551 พบประเด็นปัญหา คือ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับค าวา่ ภาวะ
อันตรายและความจ าเปน็ต้องได้รับการบ าบัดรักษาในข้อก าหนดของกฎหมาย ไมไ่ด้มีการด าเนนิงานตามประกาศระเบยีบและแบบ
รายงานตา่งๆ  ของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว ้
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An evaluation of the Implementation of the Mental Health Act, 2008 in Thailand. 
 

 Abstract 
 

The Mental Health Act is essential for protectively the right and dignity of persons 
the mental disorders, and for developing accessible and effective mental source. The 
Mental Health Act in Thailand was proclaimed in 2008. This research assesses the 
implementation of the Mental Health Act, 2008. The objective was to study: (1) to study 
perception of the officers regarding the Act. (2)  to study, analyze, and assess key factors 
contributing to the success of the implementation of the Mental Health Act, 2008. (3) to 
study the problems and obstacles in carrying out the provision of the Mental Health Act, 
2008. 
 The research utilized mixed method, namely both qualitative and quantitative 

approaches. The quantitative research used a survey to investigated broad information from 

two sample groups as follows: 1)Using a retrospective chart review methodology and 2) 

mental health professional.The analysis was presented in percentage and average. 

 The qualitative research consisted of open-end questionnaires, the aims of which 

were to provide an in-depth. Content analysis was used to analysis the data gained from 

these sample groups. 

 The finding from the research can be summarized as follows:  

1.  Satisfaction of operational officials was high in terms of input factor, process, and outcomes. 

2.Key factors contributing to the success of the Act: The research found that: 1. operational 

officials were well-prepared and relatively well-equipped with knowledge and 

understanding on Act. The degree of contentment and willingness in the undertaking of 

their work was high.  The officials also had positive attitudes towards the Act. 

3. Problems and obstacles in implementation of the Act: 1) input factor: it was found the 

most critical problem was limited capability, 2)  the process in the implementation as 

stipulated in the Act: promotion about implementation of the Act was low. 

1. Misunderstanding of the role of dangerousness in the civil commitment. 

2. Misconception is the dangerousness. 

3. Lack of the support service. 
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ภาพกิจกรรม 
การอบรมการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ ากลางนครสวรรค์และเรือนจ าพิเศษธนบุรี   
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ภาพกิจกรรมการชี แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 

  

  
 

ภาพกิจกรรม อบรมโรคจิต โรคซึมเศร้า 2 รุ่น 
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ประชุมชี แจงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยท างานถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างาน 
 

(การให้ค าปรึกษา BA BI MI) เขตสุขภาพที่ 5 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA  ในปีงบประมาณ 2559 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน/กระบวนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  ตึก นพ.ยรรยง โพธารามิกและวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตึกนารีนาถ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน/กระบวนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่  14 มกราคม 2559 ตึกมัชฌิมา และตึกนิติรักษ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจ าที่ยุ่งยากซับซ้อน/ความเสี่ยงสูง  เมื่อวันที่  21 มกราคม 2559 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ISO  ในปีงบประมาณ 2559 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับSurveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานต้อนรับ 

ผู้ตรวจประเมินภายนอก ลงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
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