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ประวัติความเป็นมา 
 ปี พ.ศ. 2496  แนวความคิดที่จะก่อตั้งโรงพยาบาลโรคจิตคดี เริ่มตั้งแต่ 29 กันยายน พ.ศ. 2496 
ขณะนั้นมีสถิติบุคคลที่แสดงอาการวิกลจริต หรือสติวิปลาสทางการเมืองค่อนข้างชุกชุม ระหว่างเดือนมิถุนายน 
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2496 มีถึง 7 ราย ประกอบกับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2496  เวลา 22.00 น. 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจับชาวญวนได้ 1 คน ก าลังปีนขึ้นไปบนเครื่องบิน บี 17 ของอเมริกัน สาเหตุเพราะ
โรงพยาบาลโรคจิตไม่มีสถานที่เพียงพอจะควบคุมรักษา พ.ต.ต.อรรนพ  พุกประยูร  ผู้ก ากับ 2 ส. จึงได้เสนอ
ต่ออธิบดีกรมต ารวจให้กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นต่างหากจากโรงพยาบาลโรคจิต เพ่ือสะดวก
ในการควบคุม ดูพฤติการณ์  และป้องกันการกระท าของผู้ต้องหาหรือบุคคลบางคนที่แสดงวิกลจริตออก
ทางการเมือง และทางกระท าผิดอาญา  ได้เสนอความเห็นว่าควรก่อสร้างไว้ ใกล้กับเรือนจ ากลางบางเขน หรือ
เรือนจ ามหันตโทษ บางขวาง  ใช้เนื้อที่ประมาณ 20 -25 ไร่  โดยใช้เงินงบประมาณของกรมราชทัณฑ์                    
ส่วนแบบแปลนควรหารือกับกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  อธิบดีกรมต ารวจจึงท าหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี  ขอให้จัดหาเงินเพ่ือสร้างสถานรักษาพยาบาลบุคคลที่ป่วยเป็นโรคจิตเพ่ิมเติมให้เพียงพอ 
 ปี พ.ศ. 2502 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินค่าจ าหน่ายแสตมป์ กศส. จ านวน 5 แสนบาท ให้กระทรวง 
มหาดไทยสร้างเรือนคนไข้วิกลจริต หรือสติวิปลาสทางการเมือง โดยจัดเข้างบประมาณปี พ.ศ. 2502 ก าหนด
จะสร้างที่ต าบลลาดพร้าว รับคนไข้ได้ประมาณ 150 คน ระหว่างนั้นก็ยังมีผู้ป่วยโรคจิตก่อกวนความสงบใน
สังคมอยู่เนือง ๆ กรมต ารวจก็ขอให้โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยารับผู้ป่วยเหล่านี้ไว้รักษา ควบคุมตัว แต่
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไม่สามารถรับได้ เพราะสถานที่แออัด ช ารุด และงบประมาณไม่เพียงพอ 
 ปี พ.ศ. 2504 มีรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่ามีบุคคลวิกลจริต เข้าไปในท่าอากาศยานกรุงเทพ            
หลายครั้ง  โดยมีพฤติการณ์ซุกซ่อนตัวอยู่ในเครื่องบิน เพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเครื่องบินและผู้โดยสาร  ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือแก้ไข 
 ปี พ.ศ. 2505 มีแนวความคิดที่จะให้มีหน่วยงานใหม่ 2 แห่ง เพ่ือแก้ไขความเดือนร้อน เรื่องต ารวจ
และประชาชนน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโรคจิตแต่โรงพยาบาลไม่มีสถานที่รับไว้  กระทรวงสาธารณสุข จึงขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งหน่วยงาน 2 แห่งคือ ตั้งนิคมสงเคราะห์อาชีพผู้ป่วยโรคจิต  เพ่ือ
ช่วยเหลือรับผู้ป่วยทุเลาที่ไม่มีญาติดูแล กับให้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคจิตคดี  เพ่ือรับคนไข้โรคจิตไว้รักษาดูแล 
กักกัน ไม่ให้หลบหนี ที่อาจเป็นผลเสียหายแก่คดีและความเดือนร้อนเป็นภัยแก่ประชาชน ซึ่งแนวความคิดนี้ ได้
ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องให้ศูนย์ป้องกันอาชญากรรม  สังกัดกรมต ารวจ  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
 ตุลาคม พ.ศ. 2506  อธิบดีกรมการแพทย์ (ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว) พิจารณาเห็นว่า
ผู้ป่วยโรคจิตมีความโน้มเอียงที่จะประกอบอาชญากรรมเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ าเป็นต้องมี
สถานที่และผู้ควบคุมดูแลกักกันโดยกวดขัน  เพ่ือป้องกันไม่ให้หลบหนีไปก่อความสงบสุขของประชาชนและ
เป็นผลเสียหายแก่คดี  จึงเห็นความจ าเป็นที่จะจัดตั้งให้มีโรงพยาบาลโรคจิต เพ่ือรับผู้ป่วยประเภทนี้แยกรักษา
ต่างหากจากโรงพยาบาลโรคจิตธรรมดา กรมการแพทย์ จึงจัดท าโครงการโรงพยาบาลโรคจิตคดีเสนอกระทรวง 
เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พระบ าราศนราดูร) กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องให้ศูนย์
ป้องกันอาชญากรรม กรมต ารวจพิจารณา  ขณะเดียวกันก็ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

ประวัตสิถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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 เมษายน พ.ศ. 2507 กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงพยาบาลโรคจิตคดีไป
ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ง  นายแพทย์ขจร  อันตระการ  ผู้อ านวยการ
กองโรงพยาบาลโรคจิต และนายแพทย์เจริญ วัฒนสุชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขไปประชุม 2 ครั้ง ใน
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เพ่ือพิจารณาโครงการก่อตั้ง โรงพยาบาล
โรคจิตคดี ที่ประชุมมีมติให้ เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลโรคจิตเป็นโครงการนิติจิตเวช  โดยกระทรวงมหาดไทยจะ
เป็นฝ่ายจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลและช่วยด าเนินการควบคุม ดูแล กักกันผู้ป่วยมิให้หลบหนี และให้
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการด้านวิชาการ ตลอดจนบริหารงาน และอ านวยการทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2510 ผู้แทนกระทรวงได้ขอรับเรื่องมาพิจารณาและศึกษาผลงานของต่างประเทศ พบว่า 
งานนิติจิตเวชทั่วโลก ทางฝ่ายสาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการ  กองโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ ได้เสนอ
โครงการนิติจิตเวชผ่านกรม กระทรวง เพ่ือน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องที่ 19 
คณะรัฐมนตรี ลงมติรับหลักการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510  
(ตามหนังสือที่ สธ0402/11066 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2510) โดยให้ใช้ที่ดินซึ่งทางจังหวัดธนบุรีจัดหาให้
ในอ าเภอตลิ่งชัน  โดยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าที่ดิน  จังหวัดธนบุรีและกรมที่ดินจัดที่ดินให้ ณ บริเวณทุ่งเนิน
ทราย ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอทวีวัฒนา จ านวน 47 ไร่ 3 งาน และนางสงวน  ไชยนุวัติ  ได้บริจาคที่ดินจ านวน 
1 ไร่  3 งาน 45 ตารางวา เพื่อท าถนนทางเข้า รวมเป็นเนื้อท่ีทั้งหมด 49 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา 

ปี พ.ศ. 2512  โรงพยาบาลนิติจิตเวชได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ด้วยงบประมาณ 
1,800,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างตึกอ านวยการหลังแรก ราคา 600,000 บาท ตึกผู้ป่วย 1 หลัง จ านวนเงิน 
500,000 บาท  โรงครัว 1 หลัง จ านวนเงิน 100,000 บาท  บ้านพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 4 หลัง การก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514  ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์ยรรยง  โพธารามิก ผู้อ านวยการคนแรก 

ปี พ.ศ. 2514 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้รับผู้ป่วยโรคจิตจากสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีมา
ดูแล 15 คน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2514 โรงพยาบาลได้ท าพิธีเปิดตึกอ านวยการโดย ฯพณฯ นายแพทย์
สมบุญ ผ่องอักษร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตึก
อ านวยการและเปิดบริการอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้งนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก เป็นผู้อ านวยการ               
คนแรก  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เริ่มบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครั้งแรก ส าหรับผู้ป่วยคดีรายแรกเป็น
ผู้ต้องหาหญิงคดีพยายามฆ่า  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ส่งมาตรวจสภาพจิต 

ปี พ.ศ 2518 งานนิติจิตเวชในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ นายแพทย์สุรินทร์  ปิ่นรัตน์ 
จิตแพทย์ผู้สนใจงานนิติจิตเวช เป็นผู้อ านวยการ ที่วางรากฐานการท างานเป็นทีมในการตรวจวินิจฉัยทาง                    
นิติจิตเวช และเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกที่มีการประชุมวินิจฉัย (case conference) ทางนิติจิตเวช               
โดยทีมสหวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์  พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นัก/
เจ้าหน้าที่ อาชีวบ าบัด มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยนิติจิตเวชตั้งแต่ พ .ศ 2518  ได้แก่ เรื่องความผิดปกติ
ทางจิตกับการกระท าความผิดทางอาญาสุขภาพจิตผู้ต้องขังที่เรือนจ าบางขวางและเรือนจ านครปฐม  

 

                                  
          ตึกอ านวยการหลังแรก ตึกอ านวยการหลังปัจจุบัน 
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ปี พ.ศ. 2528  นายแพทย์ธ ารง  ทัศนาญชลี  ผู้อ านวยการระว่างปี พ.ศ.2527 -2532 เป็น
ผู้อ านวยการ  ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนางานวิชาการนิติจิตเวช ก้าวสู่วิชาการระดับชาติ 

 

  

  
 

ปี พ.ศ. 2540 เริ่มน าระบบ ISO และ HA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO (9002) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HA ครั้งแรก              
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ภายใต้การน าของนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นผู้อ านวยการที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยเริ่มต้นจากกิจกรรม 5 ส  จากนั้นท่านก็น าพาองค์กรสู่
มาตรฐานระบบ ISO  มีการจัดระบบบริหารงานภายในเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพของงาน   

ปี พ.ศ. 2543 เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศสิทธิผู้ป่วยเพื่อพิทักษ์สิทธิอันพึงมีพึงได้ในการรับ
บริการ (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2543) และได้รับการรับรองตามระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9002 ในวันที่ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 หลังจากได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO แล้วก็ต่อยอดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตามระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA)   

                        
นับว่าโรงพยาบาลนิติจิตเวชมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญที่ผดุงความยุติธรรม

ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช  มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานทั้งระบบสาธารณสุขและระบบ
ยุติธรรม  ประกอบกับในช่วงนั้นมีปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่นวิกฤตจากยาเสพติด การ             
จี้จับเป็นตัวประกัน การจี้ตัวประกันจากเหตุการณ์ทางการเมือง ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
และสังคม สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีรับสั่งผ่าน 
นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตขณะนั้น ให้จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (Mental 
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Health Center: MCC) เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตด้านจิตใจและพัฒนาวิชาการ
ด้านวิกฤตสุขภาพจิต ดังนั้นโรงพยาบาลนิติจิตเวชจึงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต
(พ.ศ.2543)  ต่อมามีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง      

 ปี พ.ศ. 2544 ได้ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วย              
จิตเวช  และจากการผลักดันให้โรงพยาบาลจิตเวชในภูมิภาคมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช จึงมีการ
จัดท ามาตรฐานบริการนิติจิตเวชเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน
อ่ืนน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชโดยไม่ต้องส่งผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เพียงแห่งเดียว  

ปี พ.ศ. 2545 กรมสุขภาพจิตมีนโยบายที่จะยกระดับโรงพยาบาลนิติจิตเวชเป็นสถาบันทาง
วิชาการ  นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต ขณะนั้นได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาศูนย์กลางวิชาการจิตเวชเฉพาะทางที่มีบทบาทต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคม                      
จึงสนับสนุนให้ยกระดับจากโรงพยาบาลนิติจิตเวชเดิมข้ึนเป็นสถาบัน ได้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประทานนามโรงพยาบาลนิติจิตเวชใหม่ เพื ่อลด                
ตราบาป (stigma) ของผู้ป่วยจิตเวชและทรงพระกรุณาประทานนามใหม่ว่า “สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2545 และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ เป็นองค์ประธานเปิดสถาบันฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ.2545 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ปี พ.ศ. 2547 ระยะนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลเป็นสถาบันทางวิชาการและเป็นหนึ่ง
ในสามหน่วยงานน าร่องพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต  และผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  (Hospital Accreditation) มาตรฐานระบบ HA ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2547  
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ปี พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิตในการพัฒนาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต                    
พ.ศ.2551 จนสามารถประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2551  

 
 
 
 
 

 
 

 

ปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ภายใต้การน าของนายแพทย์ศรุตพันธุ์  จักรพันธ์ ณ อยุธยา  เป็น
ผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนางานของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จนได้รับรางวัลการปฏิบัติตามมาตรฐาน Clean & Green Hospital ระดับดี ของกรมอนามัย (อายุ
การรับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2562) และผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในโรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 จากกรมอนามัย   

ปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ                  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและบริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ของสถาบันฯ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และพ้ืนที่กรุงเทพฯ จ านวน 7 เขตกทม. 
ได้แก่ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หนองแขม บางแค บางบอน บางพลัด ภาษีเจริญ เพ่ือให้หน่วยบริการทุกระดับ 
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยจิตเวชต่อไป 
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ล าดับ ชื่อผู้อ านวยการ การด ารงต าแหน่ง รูปภาพ 
1 นายแพทย์ยรรยง    โพธารามิก พ.ศ. 2512 - 2515 

 

 
2 นายแพทย์สุรินทร์    ปิ่นรัตน์ พ.ศ. 2515 - 2526 

 
3 นายแพทย์สุจริต   สุวรรณชีพ พ.ศ. 2526-2527 

 

 
4 นายแพทย์ธ ารง    ทัศนาญชลี 

 
พ.ศ.2527 - 2532 

 

 
5 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย  จักรพันธุ์ 

 
พ.ศ. 2532 - 2536 

 
6 นายแพทย์สุปรีชา  วงศ์พุทธา 

 
 

พ.ศ. 2536 - 2539 

 

รายนามผู้อ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ล าดับ ชื่อผู้อ านวยการ การด ารงต าแหน่ง รูปภาพ 
7 นายแพทย์อภิชัย   มงคล 

 
พ.ศ. 2539 - 2540 

 
8 นายแพทย์เกียรติภูมิ   วงศ์รจิต 

 
 

พ.ศ. 2540 - 2547 

 
9 นายแพทย์ศิริศักดิ์    ธิติดิลกรัตน์ พ.ศ. 2548 - 2556 

 
10 นายแพทย์พิทักษ์พล  บุณยมาลิก พ.ศ. 2556 – 2556 

(4 เดือน) 
 

 
11 นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน พ.ศ. 2556 - 2560 

 

12 นายแพทย์ศรุตพันธุ์  จักรพันธ์ ณ อยุธยา 
 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  
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"สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" เป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาดกลาง จ านวน 185 เตียง ในสังกัด             
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการด้านนิติจิตเวช โดยมีชื่อเดิมว่า  
"โรงพยาบาลนิติจิตเวช"   
พื้นที่รับผิดชอบ :  จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี   

       สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
 :  พ้ืนที่กรุงเทพฯ จ านวน 7 เขตกทม. ได้แก่  ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หนองแขม บางแค   
  บางบอน บางพลัด ภาษีเจริญ 
พื้นที่สถาบันฯ :  จ านวน  51 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา 
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์   :  0 2441 6100 
โทรสาร :  0 2441 6101 
E-mail address  :  galyains@gmail.com 
Website  :  http://www.galya.go.th 

 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มงานเครือข่ายฯ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

จ. สุพรรณบุรี 
10 อ าเภอ 110 ต าบล  
ปชก. 848,135 คน 

จ. นครปฐม 
7 อ าเภอ 106 ต าบล 
ปชก. 907,521 คน 

จ. สมุทรสาคร 
3 อ าเภอ 40 ต าบล 
ปชก. 561,162 คน 

จ. สมุทรสงคราม 
3 อ าเภอ  36 ต าบล 
ปชก. 194,043 คน 

จ. กาญจนบุรี 
13 อ าเภอ 98 ต าบล 
ปชก. 886,566 คน 

จ. ราชบุรี 
10 อ าเภอ 104 ต าบล 
ปชก. 870,266 คน 

จ. เพชรบุรี 
8 อ าเภอ 93 ต าบล 
ปชก. 481,279 คน 

จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
8 อ าเภอ 48 ต าบล 
ปชก. 540,780 คน 

ปชกรวม. 5,289,752 คน 
62 อ าเภอ 
635 ต าบล 

ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที ่5 

ข้อมูลทั่วไปสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

http://www.galya.go.th/
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิตที่รวมพลังสังคมเพ่ือผู้ป่วย  ครอบครัว  และสังคมปลอดภัย 
 

พันธกิจ : 
1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต 
3. พัฒนากลไกการด าเนินงานเพ่ือก าหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Value) : 
GALYA 
 G – Good Governance  : ธรรมาภิบาล 

A – Altruism : เน้นงานส่วนรวม 
 L – Leadership and Learning : ร่วมเรียนรู้น าเลิศ 
 Y – Yield  : มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 A – Advocacy : พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริการนิติสุขภาพจิต และจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต และจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา             
เล่มที่ 134 ตอนที่ 130 ก หน้า 15 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้สถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์              
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบ               

การให้บริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
2. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือ

ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
4. ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอ่ืนของภาครัฐและเอกชน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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ผู้บริหารโรงพยาบาล 

 
 

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ ์ณ อยุธยา 
ผู้อ านวยการสถาบนัฯ 

นพ.พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ 
รองฯ ฝ่ายเครือข่าย 

พญ.วิชชุดา  จนัทราษฏร์ 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

พญ.จุฬาลักษณ ์ศรีสุวรรณวฒัน ์
รองฯ ฝ่ายการแพทย ์

น.ส.วิไล เสรสีิทธิพิทักษ์ 
ผช. ด้านคุณภาพ 

นางสุพาณี ตันตะโนกิจ 
ผช. ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง 

น.ส.เบญจวรรณ สามสาล ี
รองฯ ฝ่ายการพยาบาล 

นางเอ็นดู  วิเรปะนะ 
รองฯ ฝ่ายบริหาร 

นางยุพิน  ตุ้มโหมด 
ผช. ด้านเครือข่าย 

นางวยุณ ี ช้างม่ิง 
ผช. ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 
ท่ีปรึกษาสถาบันฯ 

นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ์ 
ท่ีปรึกษาสถาบันฯ 
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ผลการด าเนนิงานด้านบริหาร 

   การบริหารทรัพยากรบุคลากร 
   การบริหารการเงิน การคลัง 

ส่วนที่ 2 
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ตารางที่ 1 อัตราก าลังสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ  30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราตามกรอบ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการ 142 135 
2 ลูกจ้างประจ า 42 42 
3 ลูกจ้างชั่วคราว 27 20 
4 พนักงานราชการ 27 24 
5 พนักงาน พกส. 84 78 
6 ลูกจ้างรายคาบ 58 41 

รวม 380 340 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
แผนภูมิที่ 1 อัตราก าลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 
 

ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากร 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตารางที่ 2 อัตราก าลังข้าราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 นายแพทย์ 12 10 
2 ทันตแพทย์ 2 2 
3 เภสัชกร 4 3 
4 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 3 
5 พยาบาลวิชาชีพ 83 80 
6 นักวิชาการสาธารณสุข 0 0 
7 เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 2 2 
8 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2 
9 นักรังสีการแพทย์ 1 1 
10 นักโภชนาการ 1 1 
11 โภชนากร 1 1 
12 นักสังคมสงเคราะห์ 3 3 
13 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 2 
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2 
15 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 
16 นักจัดการงานทั่วไป 3 3 
17 นักกิจกรรมบ าบัด 2 2 
18 เจ้าพนักงานธุรการ 3 3 
19 เจ้าพนักงานพัสดุ 3 2 
20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 2 
21 นักประชาสัมพันธ์ 0 0 
22 นักจิตวิทยาคลินิก 5 5 
23 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 2 
24 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 

รวม 142 135 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 3  อัตราก าลังพนักงานราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 
2 นักสังคมสงเคราะห์ 3 3 
3 นักจิตวิทยาคลินิก 2 1 
4 นักกิจกรรมบ าบัด 1 0 
5 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 
7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 4 
8 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 
9 นักวิชาการพัสดุ 2 2 
10 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 
11 พยาบาลวิชาชีพ 0 0 
12 นักวิชาการสาธารณสุข 4 4 
13 นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวช 1 1 
14 แพทย์แผนไทย 1 1 
15 นักจัดการงานทั่วไป 3 3 
16 นักจิตวิทยา(กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ) 1 1 

รวม 27 24 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
ตารางที่ 4  อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 พยาบาลวิชาชีพ 10 5 
2 นักสังคมสงเคราะห์ 2 2 
3 นักวิชาการสาธารณสุข 6 5 
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 
5 นักจัดการงานทั่วไป 2 2 
6 นักวิชาการพัสดุ 1 0 
7 เจ้าพนักงานธุรการ 4 4 
8 นายแพทย์ 1 1 

รวม 27 23 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 5  อัตราก าลังลูกจ้างประจ า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 

1 พนักงานการเงินและบัญชี 3 3 
2 พนักงานธุรการ 2 2 
3 พนักงานพัสดุ 1 1 
4 โภชนากร 1 1 
5 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1 
6 พนักงานพิมพ์ 5 5 
7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 7 
8 พนักงานช่วยการพยาบาล 2 2 
9 พนักงานสถิติ 2 2 
10 พนักงานห้องสมุด 1 1 
11 ผู้ช่วยพยาบาล 10 10 
12 พนักงานอาชีวบ าบัด 1 1 
13 พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 2 
14 ช่างไฟฟ้า 2 2 
15 ช่างไม้ 2 2 
 รวม 42 42 

 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
ตารางที่ 6  อัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 พยาบาลวิชาชีพ 3 0 
2 นักจิตวิทยา 2 2 
3 แพทย์แผนไทย 0 0 
4 นักสังคมสงเคราะห์ 2 2 
5 นักวิชาการสาธารณสุข 4 4 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 2 
7 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 
8 นักจัดการงานทั่วไป 13 13 
9 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 
11 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 1 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
12 นายช่างไฟฟ้า 1 1 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 11 11 
14 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 2 
15 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 21 
16 พนักงานประจ าตึก 5 5 
17 พนักงานบริการ 6 6 
18 นายช่างเทคนิค 0 0 
19 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1 
20 พนักงานบัตรรายงานโรค 1 1 
21 ช่างศิลป์ 1 1 
22 กิจกรรมบ าบัด 1 1 
23 นักโภชนาการ 1 1 

รวม 84 78 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
ตารางที่ 7  อัตราก าลังลูกจ้างรายคาบ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 พยาบาลวิชาชีพ 2 2 
2 วิสัญญีพยาบาล 1 1 
3 เภสัชกร 1 1 
4 ครูการศึกษาพิเศษ 10 10 
5 นักกายภาพบ าบัด 1 1 
6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 33 23 
7 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 
8 พนักงานธุรการ 1 1 
9 พนักงานเปล 1 1 
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 
11 นักจัดการงานทั่วไป 1 1 
12 นักวิชาการพัสดุ 1 1 
13 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 0 
14 นักจิตวิทยาคลินิก 1 0 
15 นักรังสีการแพทย์ 1 0 
 รวม 58 41 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่  2 แสดงประเภทอัตราก าลังบุคลากรจ าแนกตามภารกิจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  จ านวนข้าราชการเกษียณอายุภายใน 5 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลรายรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 

หน่วย: บาท 
ประเภทงบ ปีฯ2559 ร้อยละ ปีฯ2560 ร้อยละ ปีฯ2561 ร้อยละ 

งบด าเนินการ 30,869,770.00 39.93 36,665,706.99 87.41 28,858,575.00 29.81 
งบลงทุน 57,518,852.00 65.07 5,281,376.50 12.59 67,938,254.00 70.19 
เงินอุดหนุน 0 0  0 0 0 0 

รวม 88,388,622.00 100 41,947,083.49 100 96,796,829.00 100 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
แผนภูมิที ่4 แสดงเปรียบเทียบรายรับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 

ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย 

 การบริหารการเงินการคลัง 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 9 ข้อมูลรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561   
หน่วย: บาท 

ประเภทงบ ปีฯ2559 ร้อยละ ปีฯ2560 ร้อยละ ปีฯ2561 ร้อยละ 
งบด าเนินการ 30,794,631.31 34.87 36,633,741.16 87.49 28,841,636.90 35.09 
งบลงทุน 57,518,852.00 65.13 5,239,665.06 12.51 53,355,989.20 64.91 
เงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 0 

รวม 88,313,483.31 100 41,873.406.22 100 82,197,626.10 100 
 
 
แผนภูมิที ่5 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายรับเงินบ ารุงแยกตามประเภทรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
หน่วย : บาท 

ประเภทงบ ปีฯ2559 ร้อยละ ปีฯ2560 ร้อยละ ปีฯ2561 ร้อยละ 
ช าระเอง 28,454,750.00 27.85 31,048,785.00  27.32 32,298,162.50     24.35 
ประกันสุขภาพ 36,109,671.39 35.35 46,003,831.09 40.49 49,816,872.78 37.55 
ต้นสังกัด 27,927,989.61 27.34 26,613,771.75 23.42 38,398,257.84 28.94 
ประกันสังคม   3,196,938.00 3.13   3,245,846.00 2.86   4,703,001.20 3.54 
นวดแผนไทย   5,644,676.00 5.53   5,150,896.00 4.53   4,709,600.00 3.55 
รายรับอื่นๆ 823,090.48 0.80   1,564,661.93 1.38   2,745,661.45 2.07 

รวม 102,157,115.48 100 113,627,779.77 100 132,671,555.77 100 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 

แผนภูมิที ่6 แสดงเปรียบเทียบรายรับเงินบ ารุงแยกตามประเภทรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินบ ารุง ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
หน่วย: บาท 

รายการ ปีงบฯ2559 
ร้อย
ละ 

ปีงบฯ2560 
ร้อย
ละ 

ปีงบฯ 2561 
ร้อย
ละ 

ค่าจ้างชั่วคราว/คา่จ้าง พกส. 12,356,118.00 13.05 12,691,751.00 12.45 14,414,238.33 13.00 
ค่าตอบแทน 18,827,304.44 19.88 21,438,598.87 21.03 26,079,167.98 23.55 
ค่าใช้สอย 12,912,459.99 13.64 13,466,107.11 13.21 21,138,802.60 19.08 
ค่ายา/เวชภัณฑ ์ 27,778,975.55 29.33 34,599,758.73 33.94 23,633,498.67 21.33 
ค่าวัสดุอาหาร/ส านักงาน 
และอ่ืนๆ 

11,943,538.31 12.61 13,762,215.67 13.50 12,789,998.34 11.54 

ค่าสาธารณูปโภค 2,881,251.35 3.04 3,785,179.48 3.72 3,514,555.51 3.17 
ค่าครุภัณฑ์ 7,366,194.70 7.78 1,824,895.80 1.79 6,885,061.71 6.21 
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง   631,977.70 0.67   367,716.20 0.36 2,347,005.20 2.12 

รวม 94,697,820.04 100 101,936,222.86 100 110,802,313.40 100 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 7  แสดงเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินบ ารุง ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านบริการ 
  การให้บริการรักษาจ าแนกประเภท  
  การให้บริการผู้ป่วยนอก  
  การให้บริการผู้ป่วยใน  
 

 

ส่วนที่ 3 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
  
ตารางที่ 12 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

 
หน่วย 
นับ 

Baseline 
ผลปฏิบัติงาน 
ปีงบฯ2561 2559 2560 

1 จ านวนเตียงทั้งหมด เตียง 185 185 185 
2 อัตราการครองเตียง     
 - 185 เตียง อัตรา 79.95 98.18 103.34 
3 จ านวนผู้ป่วยนอกรวมทั้งหมด ราย 51,124 55,686 65,401 
 3.1 จ านวนผู้ป่วยนอกใหม่ คน 3,966 4,088 4,896 
 3.2 จ านวนผู้ป่วยนอกเก่า ราย 47,158 51,598 60,505 
 3.3 จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (วันท าการ) ราย/วัน 210 229 268 
 3.4 จ านวนผู้ป่วยนอกแยกตามประเภท ราย 51,124 55,686 65,401 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช ราย 434 444 532 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ราย 35,162 36,652 41,315 
 - ผู้ป่วยสารเสพติด (เฮโรอีน/ยาบ้า/กาว) ราย 1,496 2,017 2,311 
 - ผู้ป่วยสุรา ราย 1,005 880 821 
 - ผู้ป่วยทางกาย ราย 9,458 10,215 11,721 
4 บริการคลินิกพิเศษ     
 - คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (อายุ 0-5 ปี) ราย 128 196 455 
 - คลินิกจิตเวชเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) ราย 1,024 961 2,331 
 - คลินิกจิตเวชวัยรุ่น ( อายุ 13-15 ปี) ราย 781 668 1,126 
 - คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป) ราย 1,153 1,149 1,397 
 - คลินิกแพทย์แผนไทย ราย 8,254 13,495 16,239 
5 จ านวนผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น (คน) ราย 3,959 4,414 4,729 
 5.1 ยอดยกมาจากเดือนที่แล้ว คน 1,785 2,153 2,311 
 5.2 รับไว้รักษาในสถาบันฯ คน 2,174 2,261 2,418 
 - รับครั้งแรก คน 1,040 1,158 1,136 
 - รับครั้งรอง คน 1,134 1,103 1,252 

 
 
 
 
 
 

 การให้บริการรักษา 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 12 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 (ต่อ) 
 

ล าดับ กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

Baseline ผลปฏิบัติงาน 
ปีงบฯ61 2559 2560 

 5.3 จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน คน 148 182 192 
 5.4 จ านวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล(ไม่สะสม) คน 2,174 1,115 1,187 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช คน 129 127 95 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป คน 1,632 1,608 1,697 
 - ผู้ป่วยติดสารเสพติด คน 280 388 520 
 - ผู้ป่วยติดสุรา คน 133 136 106 
6 จ านวนวันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาในสถาบันฯ (วัน)  26 29 29 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช วัน 57 69 70 
 - ผู้ป่วยส่งรักษาตาม ป.อาญา ม.48 วัน 56 85 78 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป วัน 25 27 29 
 - ผู้ป่วยสารเสพติด วัน 24 29 16 
 - ผู้ป่วยสุรา วัน 22 23 18 
7 จ านวนผู้ป่วยนิติจิตเวชรับไว้ในโรงพยาบาล/แหล่งน าส่ง คน 129 128 96 
 - ศาล คน 54 47 40 
 - สถานีต ารวจภูธร คน 27 9 8 
 - สถานีต ารวจนครบาล คน 3 13 7 
 - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง คน 20 20 14 
 - ส านักงานคุมประพฤติ คน 12 21 17 
 - ญาติ คน 3 0 1 
 - สถานพินิจคุ้มครองเด็ก และเยาวชน คน 3 1 5 
 - เรือนจ า คน 3 13 3 
 - ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน คน 4 1 0 
 - Refer คน 2 1 1 
 - อ่ืนๆ  คน 0 2 0 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 12 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 (ต่อ) 
 

ล าดับ กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

Baseline ผลปฏิบัติงาน 
ปีงบฯ61 2559 2560 

8 จ านวนผู้ป่วยนิติจิตเวชรับไว้ในโรงพยาบาลจ าแนกตาม
ประเภทคดี 

คน 129 129 96 

 - หมิ่นพระมหากษัตริย์ คน 3 4 4 
 - ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ คน 2 11 4 
 - ความผิดเกีย่วกับทรัพย์ คน 21 21 10 
 - ความผิดต่อชีวิต คน 36 21 17 
 - พยายามฆ่า คน 6 5 5 
 - ท าร้ายร่างกาย คน 11 12 4 
 - วางเพลิง คน 0 2 1 
 - พรบ. อาวุธปืน คน 0 1 1 
 - พรบ. อาวุธ มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองฯ คน 0 1 0 
 - พรบ. ยาเสพติด คน 9 5 9 
 - พรบ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสารเสพติด คน 12 21 18 
 - พรบ. คนเข้าเมือง คน 26 23 14 
 - นิติจิตเวชเพ่ือการวินิจฉัย คน 3 2 1 
 - อ่ืนๆ  คน 0 0 8 

 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
ตารางที่ 13 การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2561 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 41,847 45,115 51,124 55,686 65,401 

 - ผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) 38,165 41,251 47,158 51,598 60.505 
 - ผู้ป่วยนอกใหม่ (คน) 3,682 3,864 3,966 4,088 4,896 
ผู้ป่วยในทั้งหมด (ราย) 3,618 3,825 3,959 4,414 4,729 

 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
 
แผนภูมิที ่8 แสดงการให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) และผู้ป่วยใหม่ (คน) ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2561 
 

 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
 
 

 

 การให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
แผนภูมิแสดงการให้บริการ ผู้ป่วยนอก  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกรวม (ราย)  ปีงบประมาณ 2557-2561 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกรวม(ราย)  (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2559-2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 11 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (ราย) เฉลี่ยต่อวันท าการ ปีงบประมาณ 2559-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 12 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (ราย)จ าแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559-2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (ราย) มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14 แสดงผู้ป่วยนอกรวม(ราย) จ าแนกช่วงอายุ 0-15 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 15 แสดงผู้ป่วยนอกรวม (ราย) จ าแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่16 แสดงผู้ป่วยนอก(ราย) จ าแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณข้ึนไป ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
ตารางที่ 14  ผู้ป่วยนอก(ราย) จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2561 
 

ICD 10 DIAGNOSIS TOTAL % 

F20 SCHIZOPHRENA 12,398 18.96 
F32 DEPRESSIVE EPISODE 7,611 11.64 
F41 OTHER ANXIETY DISORDERS 3,552 5.43 
F31 BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 2,838 4.34 
F06 OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND 

DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE 
1,979 3.03 

F90 BEHAVIORAL AND EMOTIONAL  1,919 2.93 
F15 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO OF OTHER 

STIMULANTS, INCLUDING CAFFEINE 
1,488 2.28 

F25 SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS 1,228 1.88 
F43 TEACTION TO SEVERE STRESS , AND ADJUSTMENT DISORDERS 1,043 1.59 
F10 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL 827 1.26 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
 

 
แผนภูมิที่ 17 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (รวม) ที่มารับบริการ 10 อันดับโรค ปีงบฯ 2559 – 2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 18 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (รวม) ที่มารับบริการ จ าแนก 8 จังหวัดรับผิดชอบ ปีงบฯ 2559 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 19 แสดงจ านวนผู้ป่วยนอก (ราย) ที่มารับบริการ จ าแนก 7 เขตรับผิดชอบในกทม. ปีงบฯ 2559-2561  
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงการให้บริการ ผู้ป่วยใน  
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 20 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน (ราย) ปีงบประมาณ 2557-2561 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 21 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน (ราย)   (รายเดือน)  ปีงบประมาณ 2559-2561 
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ปีงบฯ59 360 337 319 304 306 310 304 326 346 320 357 370

ปีงบฯ60 349 364 376 361 357 362 352 365 367 380 402 379

ปีงบฯ61 385 363 413 397 399 400 357 403 399 389 425 429
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 22 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน (ราย) เฉลี่ยต่อวันท าการ  ปีงบประมาณ 2557-2561 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 23 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน (ราย) จ าแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559-2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 24 แสดงอัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2558-2561 (จ านวน 185 เตียง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 25 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน Re-admit 28 และ 90 วัน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561  
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 26 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรวม (ราย) จ าแนกช่วงอายุ 0-18 ปี  ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 27 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน (ราย) จ าแนกช่วงอายุ 0-18 ปี  ปีงบประมาณ 2559 -2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 28 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรวม(ราย) จ าแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2561 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 29 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน(ราย) จ าแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
ตารางที่ 15  ผู้ป่วยในรับไว้ จ าแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ล าดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2561 
 

ICD 10 DIAGNOSIS TOTAL % 

F20 SCHIZOPHRENA 1,109 23.60 
F15 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF OTHER STIMULANTS , INCLUDING CAFFEINE 
358 7.62 

F10 BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 142 3.02 
F31 DEPRESSIVE EPISODE  120 2.55 
F06 ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS  108 2.30 
F32 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF ALCOHOL 
106 2.26 

F25 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 
USE OF CANNABINOIDS  

100 2.13 

F23 OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE 
AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE 

98 2.09 

F12 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO  
MULTIPLE DRUG USE AND USE OF OTHER 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES   

73 1.55 

F19 SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS 68 1.45 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 

แผนภูมิที่ 30 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรวม (ราย) ที่มารับบริการ จ าแนก 10 อันดับโรค ปีงบประมาณ 2559-2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 31 แสดงจ านวนผู้ป่วยในรวม (ราย) ที่มารับบริการ จ าแนก 8 จังหวัดรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 32 แสดงจ านวนผู้ป่วยใน (ราย) ที่มารับบริการ จ าแนกตามเขตรับผิดชอบในกทม.ปีงบฯ 2559- 2561 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ 
 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน 
 งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 
 การพัฒนางาน 

 ด้านนิติจิตเวช  

 ด้านเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช            
ในเขตสุขภาพที่ 5 

 ด้านพัฒนาคุณภาพ 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
  
 
ตารางที่ 16 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการปฏิบัติงาน     

ปี 2561 

1 การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ (ในประเทศ) ราย/ครั้ง 556/21 

2 การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ (ต่างประเทศ) ราย/ครั้ง 9/1 

3 หน่วยงานอ่ืน ๆ ศึกษาดูงาน ราย/ครั้ง 565/22 

 3.1 ระดับปริญญาตรี ราย/ครั้ง 178/8 

 3.2 ระดับหลังปริญญา ราย/ครั้ง 81/6 

 3.3 ระดับอ่ืนๆ ราย/ครั้ง 297/7 

 3.4 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ จาก Janssen ราย/ครั้ง 9/1 

4 หน่วยงานอ่ืนที่มาฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ราย/ชั่วโมง 367/37,392 

 4.1 ระดับปริญญาตรี ราย/ชั่วโมง 309/32,744 

 4.2 ระดับหลังปริญญา ราย/ชั่วโมง 8/1,120 

 4.3 แพทย์ประจ าบ้าน ราย/ชั่วโมง 48/3,416 

 4.4 ระดับอ่ืน ๆ ราย/ชั่วโมง 2/112 

 
ที่มา : งานฝึกอบรมและงานห้องสมุด  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 

การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัตงิาน 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
  
ตารางที่ 17 ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  
 
ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 

 ผลงานวิชาการที่น าเสนอรูปแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 

1 ประสิทธิผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดี
รายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช 
Effect of the Galya Individualized Competency 
Restoration Program (Galya-ICRP) on Competency to 
Stand Trial in Forensic Psychiatric Patients 

ดร.อุทยา  นาคเจริญ 
นางสาวภาวินี  บุตรแสน 

2 การศึกษาลักษณะ ค าตอบในแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกใน
ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่แกล้งป่วย  : กรณีศึกษา 

นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์ 

3 
 

การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน (SMI - V)  รูปแบบพี่เลี้ยงทีมกัลยาณมิตร 

นางสุดสาคร  จ ามั่น 

4 ประเมินผลการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรต่อ           
ทิศทางการด าเนินงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา 

 ผลงานวิชาการที่น าเสนอรูปแบบ Poster  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 
5 ประสบการณ์ทางด้านจิตใจและกระบวนการเยียวยาด้วยตนเองของ

เหยื่ออาชญากรรมในความผิดต่อชีวิตที่มีผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ต้องหา 
Psychological experience and self-healing process for 
victims of crime cases that are conducted by psychiatric 
patients 

นางลัดดา  จีระกุล 
นางยุวดี  มณีสอดแสง 
นางสาวรุ่งฟ้า  แสงพรมชาลี 

 เทคโนโลยี/นวัตกรรม  
1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรมการดูแลผู้รับบริการ                 

(The Care Program Approach: CPA) 
กลุ่มงานนิติสุขภาพจิต 

2 การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจ า พญ.วิชชุดา  จันทราษฎร์ 

3 SMART PHARMACY: หุ่นยนต์จัดยาแบบครบวงจร นพ.ศรุตพันธุ์  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 
นางสุพาณี ตันตะโนกิจ 

ที่มา : งานวิจัยและพัฒนา  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
หมายเหตุ :  รายละเอียดบทคัดย่องานวิจัยอยู่ที่ภาคผนวก 
 

งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 
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 การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการพัฒนางานด้านนิติจิตเวช อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 

มีการด าเนินงานใน 6 มิติ ดังนี้  
1. Medical Service Center & Referral Center สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการ

พัฒนาจัดท ามาตรฐานระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 ตามกรอบ
มาตรฐานระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่กรมสุขภาพจิตก าหนดเป็นแนวทาง 
17 ประเด็น และปี พ.ศ. 2553 ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช
ให้กับบุคลากรทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ทดลองใช้มาตรฐาน  ประเมินผลการใช้
มาตรฐาน ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้ในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช และชี้แจงให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรม
สุขภาพจิตน าไปใช้ ในการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนิติจิตเวช และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยสรพ. หรือ Exit Conferenceตามเกณฑ์การให้คะแนนขั้นที่ 3 โดย มีระยะเวลาการรับรอง                
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ป่วยตามประเด็นความเป็นเลิศที่ส่งต่อมารักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
จ านวน 210 คน โดยจ าแนกตามโรค สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ F20 จ านวน 90 คน F15 และ F06 จ านวน 14 คน 

นอกจากนี้ได้จัดเวทีน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการ R&D                       
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีจ านวนผลงานหรือนวตกรรมที่น าเสนอท้ังสิ้น 22 ผลงาน  

 
2. Research & Development Center  มีการพัฒนางานวิจัยทางคลินิก/ระบบ ระดับชาติ       

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการและแก้ไขปัญหาระดับประเทศ รวมถึง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมป้องกัน บ าบัด รักษาโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ  ดังนี้    

 2.1 ผลงานวิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็น 
งานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสิ้นในปี 2561 คือ  
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า (โครงการวิจัย) 
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดี                   
    ของผู้ป่วยนิติจิตเวช (โครงการวิจัย) 
3. คู่มือเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวช และผู้ต้องขังสูงอายุตามบริบทเรือนจ า      
   (นวตกรรม)ส่วนโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ ในปี 2561 ได้แก่ 
4. การให้บริการและความต้องการบริการด้านนิติจิตเวชของประเทศไทย 
5. โรคจิตเวชในผู้กระท าผิดทางเพศต่อเด็ก 
งานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในปี 2562-2564  
1. ความตรงของแบบประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช 
2. ผลของโปรแกรมการจัดการความโกรธต่อความสามารถในการจัดการความโกรธของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง 
3. ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมต่อความรู้สึกผิดในผู้ป่วยนิติจิตเวช 
 

การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช /เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5/งานด้านคุณภาพ 
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2.2 มีการน าเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้  
 2.2.1 น าเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 Mental Health in the 
Workplace ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
1.ประสิทธิผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของ
ผู้ป่วยนิติจิตเวช (* ได้รับรางวัลระดับดี การประกวดนิพนธ์ต้นฉบับ) 
2.การศึกษาลักษณะค าตอบในแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกในผู้ป่วยนิติจิตเวชที่แกล้งป่วย : กรณีศึกษา 
3.การพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจ า 

2.2.2 น าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018 ณ โรงแรม
เซนทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่  ประสบการณ์ทางด้านจิตใจและกระบวนการเยียวยาด้วยตนเองของ
เหยื่ออาชญากรรมในคดีความผิดต่อชีวิตที่มีผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ต้องหา 

2.2.3 น าเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม 
ครั้งที่ 35 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้แก่ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับผู้ป่วยกลับบ้านและแบบแผน
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย: กรณีศึกษาญาติผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อคดีฆ่าบุคคลในครอบครัว 

 
3. Training Center มีการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสุขภาพ และเป็น

หน่วยจัดการเรียนการสอนตามประเด็นความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง   
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศ ดังนี้ 
- หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับบุคลากรสหวิชาชีพ (วันที่ 20 - 24 พ.ย. 2560) ได้รับ

ประกาศนียบัตรการรับรองจากกรมสุขภาพจิตและมีการประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมเป็นประจ าทุกปี 

- หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (วันที่ 29 ม.ค.- 9 ก.พ. 2561) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง
จากกรมสุขภาพจิตและมีการประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการ
อบรมเป็นประจ าทุกป ี

- หลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต (วันที่ 14 - 16 มี.ค. 2561) ได้รับประกาศนียบัตรการ
รับรองจากกรมสุขภาพจิตและมีการประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นประจ าทุกป ี

 
4. Database & Network มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และด าเนินการให้เป็นลักษณะเครือข่าย 

เชื่อมโยงระหว่างแผนการรักษา และประสานงานกับสถาบันที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งในปีงบประมาณ 2561                        
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดท าฐานข้อมูลตามประเด็นความเป็นเลิศ ดังนี้ ฐานข้อมูลผู้ป่วยตามประเด็น
ความเป็นเลิศ (นิติจิตเวช) ซึ่งมีการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ โดยมีกลุ่มงานบริการนิติสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนี้ในระดับประเทศ                                     
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน (Super specialist service) ด้านนิติจิตเวช เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
นิติจิตเวช และมีบริการนิติจิตเวชในโรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต 13 แห่ง ท าให้ผู้รับบริการ                
นิติจิตเวชสามารถเข้ารับบริการในเขตพ้ืนที่ได้  โดยหน่วยบริการจิตเวชจะส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย                     
นิติจิตเวชไปยังส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (สคสช.) ในรอบ 12 เดือน 
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      แต่อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูลยังไม่เป็นแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งยังขาดระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น                  
ในปี 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลนิติจิตเวชขึ้น เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการรายงานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชและสามารถพัฒนาฐานข้อมูลนิติจิตเวชให้มี
ประสิทธิภาพ โดยน าร่องให้ เขตสุขภาพที่  5 ซึ่ งเป็น เขตที่ สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์รับผิดชอบ                   
โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานนิติจิตเวชจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
นอกจากนี้สถาบันกัลยาณ์ราช-นครินทร์ ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชในโปรแกรม HOSXP เพ่ือเป็น
อีกช่องทางเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้น าไปใช้ 

 
5. Reference Centerมีการถ่ายทอดผลงานวิจัย และเทคโนโลยี น าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็น

แหล่งข้อมูล ให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ multidisciplinary approach และครบวงจร 
หน่วยงานระบบสาธารณสุขและหน่วยงานระบบราชทัณฑ์ ได้น าผลงานวิชาการ/นวัตกรรม จาก

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไปใช้ประโยชน์ในกรดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช ได้แก่ มาตรฐาน
ระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช แนวทางการบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช สื่อโปสเตอร์ 
(โรคจิต/โรคซึมเศร้า/ภาวะเพ้อจากการถอนสุรา) วิดีทัศน์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช (วิดีทัศน์ชุดดูแลเธอ
ด้วยรักและวิดีทัศน์เรื่องปลดตรวน สู่การรักษา 2560)  

 
6. National Body and Policy Advocacy มีการพัฒนาเป็นหน่วยงานระดับชาติ ปี  2561 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต โดยเป็นโครงการขับเคลื่อนที่
ส าคัญต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังในเรือนจ า เมื่อปี 2560                  
แต่ในปี 2561 ได้ด าเนินการโดยการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกลุ่ม เป้าหมายในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข และเครือข่ายในกระบวนการ
ยุติธรรม ในการด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต และเพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถ
เข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือ
ป้องกันและลดอัตราการก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขัง/เด็กและเยาวชนจิตเวช ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่ก่อคดีซ้ า ด้วยเหตุ
ปัจจัยเดิมได้   โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้  

1. ผู้ต้องขังจิตเวชและเด็กเยาวชนจิตเวช จ าแนกตามกลุ่มโรคท่ีส าคัญ  ได้แก่  โรคจิต  โรคซึมเศร้า                 
ฆ่าตัวตาย ได้เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์  

2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (น าร่อง 4 แห่ง) มีระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน  
จ าแนกตามขั้นตอนที่ส าคัญ (คัดกรอง รักษาฟ้ืนฟู ส่งเสริมป้องกัน ส่งต่อ) 

3. บุคลากร ระบบสาธารณสุขและระบบราชทัณฑ์ มีสมรรถนะในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช           
ของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าเพ่ิมมากข้ึน    

4. พยาบาลเรือนจ า กรมราชทัณฑ์ ได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้ต้องขังจิตเวช จ านวน 107 คน ซึ่งเป็น
พยาบาลจากเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 
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จากการนิเทศติดตามที่ผ่านมา พบว่า ระบบบริการนิติสุขภาพจิตในบางเขตสุขภาพยังไม่สามารถ
พัฒนาระบบงานได้ครอบคลุมทั่วถึง แต่ละพ้ืนที่ยังพบช่องวางหรือประเด็นที่ต้องมีการเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ดังเช่น โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังในเรือนจ า ในบางพ้ืนที่ยังคงต้องการการเพิ่ม
ช่องทางในการบ าบัดรักษาผ่านทางไกลในจังหวัดที่ไม่มีจิตแพทย์ หรือแม้แต่ระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิต
เวช ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังไม่มีแนวทางเดียวกัน  ดังนั้น                 
ในปี 2562 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักโครงการดังกล่าว จึงขอสนับสนุน
งบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าและในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศต่อไป 

ในปีที่ผ่านมาสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดประชุมวิชาการประจ าปี ด้านนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เพ่ือ เปิดโอกาสให้บุคลากร
สาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน โดยผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้าน                    
นิติจิตเวชหรือนิติสุขภาพจิต ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในระบบสาธารณสุขจนกระทั่ง ถึง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อพบเห็นบุคคลที่สงสัยมีอาการ
ผิดปกติทางจิต ก็สามารถประสานส่งต่อให้หน่วยงานสาธารณสุขดูแลบ าบัดรักษาต่อไป หรือแม้แต่เมื่อผู้ป่วย
หรือผู้ต้องขังจิตเวชถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ก็จะมีการประสานและมีระบบการส่งต่อให้ระบบ
สาธารณสุขพ้ืนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก าเริบ จนก่อคดีซ้ า 

นอกจากนี้ ใน ปี 2561 - 2562 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือศึกษาต้นทุน
การฟ้ืนฟูบ าบัดรักษาผู้ป่วยนิติจิตเวช ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะมีผลต่อการผลักดันนโยบายในประเด็นความเป็นเลิศ
นิติจิตเวชในระดับประเทศต่อไป 
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 การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 
2.1 การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 5 
        แผนภูมิที่ 33 แสดงการเข้าถึงบริการโรคจิต  ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

 

 
จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคจิตเภท ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายร้อยละ 70 ผลการด าเนินงาน              

ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 ผ่านเกณฑ์  แต่รายจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ คือ จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี 
เนื่องจากปัญหาการวินิจฉัย การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล  

 
 

          แผนภูมิที่ 34 แสดงการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า  ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

          
        จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายร้อยละ 55 ผลการด าเนินงาน                
ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด  
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แผนภูมิที ่35 แสดงการเข้าถึงบริการโรคติดสุรา  ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

           
        จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคติดสุรา ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  
ผลการด าเนินงาน   ในภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 5 ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด  
 
 

     แผนภูมิที ่36 แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

 
 

จากข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2559 และ ปี 2560 ในภาพรวมค่อนข้างสูง   
แต่ในปี 2561 ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 อัตราลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ รายจังหวัดมีอัตราการฆ่าตัวตายเกินเกณฑ์          
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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2.2 การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care) ในหน่วยบริการ  
 
ตารางที่ 18 การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ 

จังหวัด โรงพยาบาล ระดับ จ านวนเตียง Acute care 
กาญจนบุรี รพ.พหลพลพยุหเสนา S 4 

รพ.มะการักษ์ M1 4 
สุพรรณบุร ี รพ.เจ้าพระยายมราช A 6 

รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 M1 4 
นครปฐม รพ.นครปฐม A 4 (Plan เปิด Ward 15 เตียง) 
ราชบุร ี รพ.ราชบุรี A 16 

รพ.บ้านโป่ง S 2 
รพ.โพธาราม M1 2 
รพ.ด าเนินสะดวก M1 2 

สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร A 6 
รพ.กระทุ่มแบน M1 2 

สมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า S 4 
เพชรบุร ี รพ.พระจอมเกล้า S 2 
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ S 4 

รพ.หัวหิน S 4 
รวม  15 หน่วยงาน A=4, S=6, M1=5 66 เตียง 

          
 จากข้อมูลการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care)                  

ในหน่วยบริการทุกระดับของเขตสุขภาพท่ี 5 พบว่า มีโรงพยาบาลระดับ A = 4 แห่ง ระดับ S=6 แห่ง                       
และระดับ M1 = 5 แห่ง รพ.ที่มีจ านวนเตียง Acute Care มากท่ีสุด คือ รพ.ราชบุรี มีหอผู้ป่วยจิตเวช 16 เตียง  
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2.3  การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (Service Plan)เด็กและวัยรุ่น 
   แผนภูม ิ37 แสดงการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ปี 2561 

               
            

จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น (ADHD) ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายร้อยละ 9   
ผลการด าเนินงาน  ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 ผ่านเกณฑ์  แต่รายจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ คือ สุพรรณบุรี 
 
 

แผนภูมทิี่ 38  แสดงการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคออทิสติก ปี 2561 

 
 

จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายร้อยละ 11   
ผลการด าเนินงาน  ผ่านเกณฑ์ท้ังในภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 5 และรายจังหวัด  
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2.4 โครงการเครือข่ายรักษ์เด็ก 
   ตารางท่ี 19  การขยายบริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5  

จังหวัด Node จิตเวชเด็กและวัยรุ่น Key Person 

1. นครปฐม 
1.1 รพ.นครปฐม 
1.2 รพ.สามพราน** 

จิตแพทย์เด็ก+นักจิต+สหฯ 
กุมารแพทย์ +นักจิต+สหฯ 

2. สมุทรสาคร 2.1 รพ.สมุทรสาคร 
2.2 รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
2.3 รพ.กระทุ่มแบน** 

จิตแพทย์เด็ก+นักจิต+สหฯ 
จิตแพทย์เด็ก+กุมารแพทย์พัฒนาการ+ นักจิต+สหวิชาชีพ 
จิตแพทย์เด็กพี่เลี้ยง+กุมารแพทย์+นักจิต+สหฯ 

3. สมุทรสงคราม 3.1 รพ.พระพุทธเลิศหล้า**  
3.2 รพ.นภาลัย 

กุมารแพทย์+นักจิต+สหฯ 
จิตแพทย์เด็ก Part Time+สหฯ 

4. ราชบุรี 4.1 รพ.ราชบุร ี
4.2 รพ.โพธาราม** 

จิตแพทย์เด็ก+นักจิต+สหฯ 
จิตแพทย์เด็กพี่เลี้ยง+กุมารแพทย์+ นักจิต+สหฯ 

5. สุพรรณบุรี 5.1 รพ.เจ้าพระยายมราช 
5.2 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 
5.3 รพ.อู่ทอง** 

จิตแพทย์+นักจิต+สหฯ 
จิตแพทย์+นักจิต+สหฯ 
กุมารแพทย์+นักจิต+สหฯ 

6. กาญจนบุร ี 6.1 รพ.พหลพลพยุหเสนา 
6.2 รพ.มะการักษ์ 
6.3 รพ.ทองผาภูม*ิ* 

จิตแพทย์เด็ก+นักจิต+สหฯ 
กุมารแพทย์พัฒนาการ+นักจิต+สหฯ 
กุมารแพทย์+สหฯ 

7. เพชรบุรี 7.1 รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร ี
7.2 รพ.ชะอ า** 

จิตแพทย์เด็กPart Time+สหฯ 
กุมารแพทย์+สหฯ 

8. ประจวบคีรีขันธ ์ 8.1 รพ.ประจวบคีรีขันธ ์
8.2 รพ.หัวหิน 
8.3 รพ.บางสะพาน 

จิตแพทย์ Part Time+สหฯ 
จิตแพทย์เด็ก+นักจิต+สหฯ 
จิตแพทย์เด็กPart Time+สหฯ 

 
โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปัญหาแต่ละพ้ืนที่ในการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
2. ระบุ Key Person ในการขยายบริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
3. ลงพื้นที่พัฒนา Node ย่อยในจังหวัด 
4. สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 : ขยาย Node บริการย่อยได้ 7 แห่ง  
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 การพัฒนางานด้านวิกฤตสุขภาพจิต 
ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ดังนี้ 

 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 5 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต ใน 8 จังหวัด/เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมท าแผน
รับมือกับภาวะวิกฤตร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
  ผลการด าเนินงาน  จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ พบว่า ข้อมูลภัยพิบัติใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย 
นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเขต
สุขภาพที่ 5 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ น้ าท่วมและท าป่าไหลหลาก 
  ซึ่งได้วางแผนรับมือกับภาวะวิกฤต  ระยะเวลาการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งระยะการเกิดภัยพิบัติ 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุ โดยทีม MCATT ร่วมด าเนินงานในระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  
 
 ทีม MCATT ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต 
 งานวิกฤตสุขภาพจิต  ได้ลงพ้ืนที่ให้บริการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนที่             
โดยร่วมกับทีม MCATT ระดับอ าเภอ จาก 1 เหตุการณ์ คือ  

1. กรณีเกิดเหตุพ่อตายิงลูกเขยและลูกสาว ที่โรงพยาบาลนครปฐม มีผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 1 ราย 
คือเป็นภรรยาและมารดาของผู้ที่เสียชีวิต มีอาการเครียด วุ่นวายใจ บุตรสาวพาไปอยู่บ้านที่ จังหวัดนนทบุรี   
รพ.สต.ลงเยี่ยมเป็นระยะ และผู้ได้รับผลกระทบไปพบแพทย์เพื่อทานยาคลายเครียดจนอาการดีข้ึน 

ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ100 ของประชาชนผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงตามฐานข้อมูลวิกฤต
สุขภาพจิตได้รับการติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจได้รับการแจ้งเตือนจาก PM. 1 เหตุการณ์มีผู้ได้รับผลกระทบ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจ านวน 1 รายได้รับการเยียวยาและติดตาม 1 ราย เท่ากับ ร้อยละ 100 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
1) ทีม MCATT ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระดับ รพ.สต.                         

ในบางพ้ืนที่ 
2) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตจัดท าขึ้น แต่บางพ้ืนที่ยังขาดทักษะในการ

ปฏิบัติงานเนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญสถานการณ์วิกฤต  
3) ในการให้พ้ืนที่ลงปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจเช่น กรณีอุบัติเหตุหมู่หรืออ่ืน ๆ ทางเครือข่ายมีความต้องการให้ท า

หนังสือแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากการประสานทางโทรศัพท์ และขณะนี้เครือข่ายมีงานนโยบาย
เร่งด่วนเป็นจ านวนมาก ภาระงานหลายด้านนอกเหนือจากงานสุขภาพจิตท าให้การลงเยียวยาอาจมีความ
ล่าช้าหรือลงเยียวยาได้ไม่ครอบคลุมตามที่กรมสุขภาพจิตต้องการ    
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 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน HA และมาตรฐาน ISO 
 

การพัฒนาคุณภาพ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยหลักการท างาน
เป็นทีมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  สามารถน าความรู้มาพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทีม  และร่วมกันก าหนดมาตรการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีการประสานเชื่อมโยงกันระหว่างระบบต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม  ได้มีการร่วมกันทบทวนเพ่ือหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นหัวใจหลักของการ
ด าเนินการพัฒนาที่จะช่วยน าพาองค์กรบรรลุไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับการรับรองคุณภาพการดูแลผู้ป่วย                  
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และรับเยี่ยมส ารวจ การ                   
Re–accreditation  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 จากรายงานการเยี่ยมส ารวจ  มีประเด็น
ข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือธ ารงรักษาคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ท าให้งานคุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้รับได้รับอย่างแน่นอน สม่ าเสมอ ท าให้
สังคมเกิดความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพและร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้สติ รับมือกับทุกความเสี่ยง             
มีความไวในการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณด้วยพลังสร้างสรรค์ ท าให้เป้าหมายการดูแลที่เน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง และยังท าให้ผลลัพธ์การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างดีที่สุดเท่าที่วิชาชีพสุขภาพสามารถท าได้ 

 
1. การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน HA  

1.1  การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการรับเยี่ยมส ารวจเฉพาะเรื่อง  วันที่ 2 พฤศจิกายน  2560                
ณ ห้องประชุม นพ. สุรินทร์  ปิ่นรัตน์ ชั้น 4  ตึกอ านวยการ      

1.2  การรับการเยี่ยมส ารวจเฉพาะเรื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  วันที่ 7  พฤศจิกายน  2560 
ลงพ้ืนที่เยี่ยมหน่วยงาน  ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   

1.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ  ในเดือนมีนาคม 2561                           
ณ ห้องประชุมนพ. สุรินทร์  ปิ่นรัตน์ ชั้น  4  ตึกอ านวยการ   

1.4  งาน HA Forum ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 รับรางวัลการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
HA (Re-accreditation ครั้งที่ 4)  อายุการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
2. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน                   
ISO 9001 และระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 และผ่านการตรวจประเมิน
และรับรอง (27 กุมภาพันธ์ 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2561)  ซึ่งการพัฒนาและรับรองระบบบริหารคุณภาพและ
ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ท าให้บุคลากรทุกระดับต่างตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินการ
ตามระบบการบริหารคุณภาพ และปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
องค์กร ส่งผลให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการว่าได้รับ
บริการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยอาศัยกลไกจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและตรวจติดตาม
จากหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด และเป็นการหา
โอกาสในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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2.1  ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 และ              
ISO 9001 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2560  จ านวน 2 วัน 

2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมส ารวจภายใน ส าหรับทีมผู้เยี่ยมส ารวจ
ภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001                     
ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม  2560  จ านวน 2 วัน 

2.3  รับเยี่ยมส ารวจก่อน Upgrade ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  ในวันที่                
9 มกราคม  2561  จ านวน 1 วัน 

2.4  ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit   ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ  
ISO 27001   ในวันที่ 26 มกราคม  2561  จ านวน 1 วัน 

2.5  การรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001             
จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  จ านวน 1 วัน  
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ผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์ตัวชีว้ัดการด าเนินงาน 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ 

 ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ 5 
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สรุปโครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 
โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายสาธารณสุข และเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต และเพ่ือให้ผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือป้องกันและลดอัตราการก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขังจิตเวช เด็กและ
เยาวชนจิตเวช นอกจากนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในการบริการ
นิติสุขภาพจิต  
  โดยปี 2560 ที่ผ่านมา การด าเนินงานมุ่งเน้นในเครือข่ายราชทัณฑ์และเครือข่ายสาธารณสุขในรูปแบบ
ของคู่เครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและเรือนจ าในจังหวัด ซึ่งครบทั้ง 77 จังหวัด 77 คู่เครือข่ายทั่วประเทศแล้ว 
ดังนั้นการด าเนินงานในปี 2561 จึงมุ่งเน้นขยายการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ระบบสาธารณสุขและระบบราชทัณฑ์ให้มี
สมรรถนะในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า  
  ส าหรับการด าเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560               
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรระบบสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพ             
กรมสุขภาพจิต หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพในสถานบ าบัดรักษา และหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ ป่ วยนิ ติจิ ต เวช  ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ  สั งกัดกรมสุขภาพจิต นอกจากนี้                          
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเรือนจ า   
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยตรง รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแล             
เด็กและเยาวชนนิติจิตเวช โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช รวมทั้ง
ปรึกษาหารือแนวทางระบบการส่งต่อเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช ซึ่งจะเริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม                
ในปี 2562 ต่อไป   
  ผลจากการนิเทศติดตามที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันหน่วยบริการจิตเวช 13 แห่งทั่วประเทศ 
มีศักยภาพในการให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 1 จ านวน 9 แห่ง 
ได้แก่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาล                
ศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วฯราชนครินทร์ ส่วนหน่วย
บริการจิตเวชที่มีศักยภาพในการให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 2 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์ 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งในปี 2561 นั้น มีหน่วยบริการ
จิตเวชได้เพ่ิมระดับกรให้บริการนิติจิตเวชจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 จ านวน 3 แห่ง เนื่องจากการได้รับการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช 

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 
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ฝึกอบรมการดูแลและน าแนวทางบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นผู้จัดท าไปใช้
ประโยชน์และพัฒนาระบบการให้บริการจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น     
  ส่วนผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตในเครือข่ายราชทัณฑ์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานใน
เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช จ านวน 107 คน ซึ่งผลจากการพัฒนาศักยภาพนั้น ส่วนผลให้มีระบบการดูแลผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถคัดกรองและน าผู้ต้องขังกลุ่มที่มีอาการผิดปกติทางจิตเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนผู้ต้องขังจิตเวชจากกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น (ดังภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้ต้องขังจิตเวช ปี 2559-2561) นอกจากนี้จากการพัฒนาระบบบริการจิต
เวชในเรือนจ าร่วมกับหน่วยบริการจิตเวชในพ้ืนที่  สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง โดยผ่านการประชุม
ทางไกล (Tele Conference หรือ Telepsychiatry) ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการบ าบัดรักษาและเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการจิตเวชให้แก่ผู้ต้องขังได้รวดเร็ว รวมทั้งลดปัญหาการหลบหนีและจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงต่อการ
น าผู้ต้องขังออกมาตรวจยังหน่วยบริการจิตเวช (ดังภาพที่ 2-3 แสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจ
โดยจิตแพทย์และแสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีระบบ Telepsychiatry หรือ Skype ปี 2559-2561)  

แผนภูมิที่ 39 ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจ า ปี 2559-2561 

 

  

ภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้ต้องขังจิตเวช ปี 2559-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



62 

                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

       ภาพที่ 40 แสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจโดยจิตแพทย์ ปี 2559-2561 

แผนที่แสดงจุดเรือนจ า/ทัณ สถานที่ได้รับการตรวจโดยจิตแพทย์

การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจ า

                     

 

ภาพที่ 41 แสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีระบบ Telepsychiatry หรือ Skype ปี 2559-2561 

แผนที่แสดงจุดเรือนจ า/ทัณ สถานท่ีมีระบบ Telepsychiatry หรือ Skype 

การใช้นวตกรรมเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
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นอกจากนี้ในปี 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการประจ าปี  

ด้านนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ความเป็นมาและการสร้างสรรค์พัฒนาระบบงานนิติสุขภาพจิต และเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานสู่เวทีสาธารณะ  
รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ 
ได้แก่ บุคลากรระบบสาธารณสุขและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั่วประเทศ โดยผลการด าเนินงาน พบว่า 
ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชหรือนิติสุขภาพจิต ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในระบบ
สาธารณสุขจนกระทั่งถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อพบเห็น
บุคคลที่สงสัยมีอาการผิดปกติทางจิต ก็สามารถประสานส่งต่อให้หน่วยงานสาธารณสุขดูแลบ าบัดรักษาต่อไป 
หรือแม้แต่เมื่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังจิตเวชถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ก็จะมีการประสานและมี
ระบบการส่งต่อให้ระบบสาธารณสุขพ้ืนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก าเริบ               
จนก่อคดีซ้ า  

 
แต่อย่างไรก็ตามจาการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การบริการนิติสุขภาพจิตยังไม่ครอบคลุม

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และในบางพ้ืนที่ยังมีช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชให้เป็นรูปธรรม
และมีมาตรฐานเดียวกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช และผู้ต้องขังจิตเวช รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนนิติจิตเวชให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้กลุ่มดังกล่าวขาด
การบ าบัดรักษาและเกิดอาการก าเริบ ก่อคดีซ้ าได้ 

 
ดังนั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบบริการ                    

นิติสุขภาพจิต จึงขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต ในปี 2562 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าและเพ่ือพัฒนาแนวทางบริการ
จิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน            
ทั่วประเทศต่อไป 
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ตารางที่ 20 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ   

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบบริการนติิสุขภาพจิต 3,718,300 บาท 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรกระบวนการนติิจิตเวช 
ส าหรับสหวิชาชีพ 

1/50/5  
คร้ัง/คน/

วัน 

บุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรม
สุขภาพจิต มีความรู้ ความเข้าใจทาง
กระบวนการนติิจิตเวช และสามารถ
น าความรูไ้ปปฏิบัติงานได้จริง 

500,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรกระบวนการนติิจิตเวช 
ส าหรับสหวิชาชีพในสถานบ าบดัรักษา 

1/70/3  
คร้ัง/คน/

วัน 

1.สหวิชาชีพในสถานบ าบัดรักษา 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจทาง
กระบวนการนติิจิตเวชและ
พระราชบญัญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
และสามารถน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

432,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วยนิติจิตเวช 

1/30/10  
คร้ัง/คน/

วัน 

พยาบาลวชิาชีพในสงักัดกรม
สุขภาพจิต มีความรู้ ความเข้าใจ
ทางการพยาบาลเฉพาะทางนิตจิิตเวช 
และสามารถน าความรู้ไปปฏบิัตงิาน
ได้จริง 

500,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ

ด้าน 

4. พัฒนาระบบการส่งต่อเด็กและ
เยาวชนนิติจิตเวช 

1/20/1  
คร้ัง/คน/

วัน 

1.เด็กและเยาวชนทีมปีัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชสามารถเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ได้ตามเกณฑ ์

208,300 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ

ด้าน 

5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ          
นวตกรรมด้านนิติสุขภาพจติ 

12 ชิ้น ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวตกรรม
ด้านนิติสุขภาพจติ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน 

200,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ต้องขังจิตเวช ส าหรับพยาบาล
เรือนจ า 

2/90/4 
คร้ัง/คน/

วัน 

บุคลากรราชทัณฑ์ สังกัดกรม
ราชทัณฑ์ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวช และ
สามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชได้ตามเกณฑ์ 

450,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

7. การพัฒนา ระบบบริการนิติ
สุขภาพจิตของหน่วยงานสงักัด             
กรมสุขภาพจิต 

4 แห่ง 1.หน่วยงานสงักัดกรมสุขภาพจติ 
สามารถด าเนินการพฒันาระบบ
บริการนิติสุขภาพจิตในพืน้ที่เขต
สุขภาพที่รับผดิชอบตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

638,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ   

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

8. การพัฒนาระบบบริการจิตเวชใน
เรือนจ า เขตสุขภาพที่ 5 

12 แห่ง 1.ระบบบริการจิตเวชในเรือนจ า 
เขตสุขภาพที่ 5 ได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง และมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุขและหน่วยงานราชทณัฑ์ 

87,600 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

9. โครงการประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านนิติสุขภาพจติของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต 

มีนาคม ,
เมษายน 

และ
พฤษภาคม 

2561 

1.ผู้นิเทศได้ผลการด าเนนิงานดา้น
นิติสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 

200,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

10.การประชุมวิชาการประจ าป ี            
ด้านนิติสุขภาพจติ (คร้ังที่ 1) 

1/80/3  
คร้ัง/คน/

วัน 

1เปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มกีาร
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์จากการปฏบิัติงาน   

502,400 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 653,120 บาท 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบบริการด้านนิติสุขภาพจติ 

1/30/2  
คร้ัง/คน/

วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เก่ียวกับรูปแบบบริการดา้นนิติ
สุขภาพจิต 

80,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบบริการดา้นนิติ
สุขภาพจิต คร้ังที่ 1 

1/30/2  
คร้ัง/คน/

วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เก่ียวกับรูปแบบบริการดา้นนิติ
สุขภาพจิต 

40,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบบริการดา้นนิติ
สุขภาพจิต คร้ังที่ 2 

1/30/2  
คร้ัง/คน/

วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เก่ียวกับรูปแบบบริการดา้นนิติ
สุขภาพจิต 

40,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

2.โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ             
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า              
นิติกรรม 

2/60/4  
คร้ัง/คน/

วัน 

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รบัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า             
นิติกรรม 
2. ได้แนวทางการประเมินความ 
สามารถบุคคลในการท านิติกรรม 

80,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท านติิ
กรรม ครั้งที่ 1 

1/30/2  
คร้ัง/คน/

วัน 

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รบัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า              
นิติกรรม 
2. ได้แนวทางการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า      
นิติกรรม 

40,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ   

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า            
นิติกรรม ครั้งที่ 2 

1/30/2  
คร้ัง/คน/

วัน 

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รบัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า           
นิติกรรม 
2. ได้แนวทางการประเมิน
ความสามารถบุคคลในการท า              
นิติกรรม 

40,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย 
ในคน 

3/105/6  
คร้ัง/คน/

วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ดา้น
จริยธรรมการวิจัยในคน สามารถ
ด าเนินการวิจยัที่ถูกต้องตามเกณฑ์
จริยธรรมการวิจัยที่ก าหนด 

52,400 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนางานวิจัยดา้นนิติจิตเวช 

4/120/8  
คร้ัง/คน/

วัน 

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การ
วิจัยด้านนิติจิตเวช สามารถ
ด าเนินการวิจยัที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัยที่ก าหนด 

120,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล               
นิติจิตเวช 

1/65/2  
 คร้ัง/คน/

วัน 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพใน
การรายงานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช
และสามารถพัฒนาฐานข้อมูล                 
นิติจิตเวชให้มีประสทิธิภาพ 

270,000 กลุ่มภารกิจ
ความเป็นเลิศ
ด้านนิติจิตเวช 
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ตารางที่ 21 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS)  169,700 บาท 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยาก
ซับซ้อนตามรายโรค(สุราสารเสพติด/  
โรคจิตเภท/ซึมเศร้า/พยายาม             
ฆ่าตัวตาย) ส าหรับบุคลากรสถาบันฯ 

5/170/9 
คร้ัง/คน/

วัน 

1. เพื่อให้บุคลากร น าเสนอผลการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงของทีม 
PCT ทีม RM ทีม IC ทีม ENV ทีม IT 
2. เพื่อทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจติเภทและ
วางแผนแนวทางการดูแล  
มีเกณฑ์และแนวทางการดูแลผูป้่วยจิต
เวชเฉพาะทางโรคจิตเภท และโรค
ซึมเศร้า  รวมถึงทีมสหวิชาชพีมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ และมีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง 

100,000 กลุ่มงาน
บริการ

สุขภาพจิต
และจิตเวช
เฉพาะทาง 

1.1 ประชุมเชงิปฏบิัติการทีมสห
วิชาชีพเพื่อวางแผนจัดบริการคลินิก
ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยาก
ซับซ้อน 

1/30/1 
คร้ัง/คน/

วัน 

1. (ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
สาเหตุปัจจัยผูป้่วยที่กลับมารักษาซ้ า
ภายใน28วันและ90วัน) เพื่อให้
บุคลากรของสถาบนัฯน าเสนอผลการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงของทีม 
PCT  ทีม RM ทีม IC ทีม ENV ทีม IT 
 

10,000 ทีม PCT 

1.2 ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อ
ทบทวนเกณฑ์และจัดท าแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยาก
ซับซ้อนตามรายโรค (โรคจิตเภท/ 
โรคซึมเศร้า) 

2/60/4 
คร้ัง/คน/

วัน 

เพื่อทบทวนข้อมูลผูป้่วยจิตเภทและ
วางแผนแนวทางการดูแล  
มีเกณฑ์และแนวทางการดูแลผูป้่วยจิต
เวชเฉพาะทางโรคจิตเภท และโรค
ซึมเศร้า  รวมถึงทีมสหวิชาชพีมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ และมีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง 
 

40,000 งานบริการ
สุขภาพจิต

และจิตเภท/
ซึมเศร้า 

1.3 อบรมเรื่องแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยาก
ซับซ้อนตามรายโรค 

2/80/4 
คร้ัง/คน/

วัน 

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองการประเมินผู้ป่วยที่มโีรคหัวใจ
และหลอดเลือด /บุคลากรและผู้เข้ารับ
การอบรมมีทักษะในการช่วยฟืน้คืนชีพ
และเร่ืองการท า EK และอ่านผลได ้
 

50,000 กลุ่ม
งานวิจยั

และพัฒนา
ทางการ
พยาบาล 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการงานจิตเวช        
เด็กและวัยรุ่นกับการพัฒนาคน 
พัฒนางาน 
 

1/30/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

คลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงาน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

48,000 งานบริการ
สุขภาพจิต 
จิตเวชเด็กฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสงูอาย ุ

1/20/3 
คร้ัง/วัน/

คน 

ผู้ศึกษาดูงานแกนน าสหวิชาชีพที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการบริการผูป้่วย
สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดระบบบริการ
ตั้งแต่ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการ
บริการผู้สูงอายุในชุมชน 
2.ผู้ศึกษาดูงานได้แนวทางการ
ด าเนินงานด้านการจัดระบบบรกิาร
สูงอาย ุ
 

40,000 งานบริการ
สุขภาพจิต

และ 
จิตเวช
สูงอาย ุ

4. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
การดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซบัซ้อนใน
สถาบนั 

5/50/5 
คร้ัง/คน/

วัน 

-เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯมคีวามรู้  
ความเข้าใจ  ระบบบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรน าความรู้มาพัฒนาคณุภาพ
ของหน่วยงาน/ทีม  และร่วมกัน
ก ากหนดมาตรการด าเนนิงานทีม่ี
ประสิทธิภาพโดยมีการประสาน
เชื่อมโยงกันระหว่างระบบต่าง ๆ                  
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธท์ี่เป็น
รูปธรรม 
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ระดับโรงพยาบาลได้เชื่อมโยงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

29,700 กลุ่มงาน
บริการ

สุขภาพจิต
และจิตเวช
เฉพาะทาง/
ทีมบริหาร
ความเสี่ยง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มคีวามเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 165,000 บาท 

1.1 อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยจติเวชทีม่ี
พฤติกรรมรุนแรงและการจ ากัด
พฤติกรรม จ านวน 2 รุ่น 
(อบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยสุรา
และสารเสพตดิและทักษะ MI) 

3/130/6 
คร้ัง/คน/

วัน 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วยสารเสพติด  
2. บุคลากรมีทักษะMI ในการดูแล
ผู้ป่วยสารเสพติด  
3. จ านวนผู้เข้าร่วม 60 คน 
 

100,000  
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ตารางที่ 22 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 1,600,000 บาท 
1. โครงการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตดว้ยกลไก   
ด้วยกฎหมาย 
 

8/640/8 
คร้ัง/คน/

วัน 

1. ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
และยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เฉพาะทาง 
 

400,000 
 

กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

1.1 ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ส าหรับ
หน่วยงานทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 

8/640/8 
คร้ัง/คน/

วัน 

 บุคลากรในและนอกระบบสาธารณสุข  
มีความรู้และเข้าใจสามารถใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต 2551 เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการผู้ป่วยโรคจิต และวิธีการจัดการ
กับผู้ป่วยจติเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข 
ต ารวจ อาสาสมัครมูลนธิิ อสม. แกนน า
ชุมชน พม. จ านวนผู้เข้า 512 คน 
 

400,000 
 

กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและ
โรคติดสุราในพืน้ที่เขตสุขภาพที ่5 

 ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
และยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะ
ทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่าย
ด้านนิติสุขภาพจติและจิตเวช 

600,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
โรคทางจิตเวชที่ส าคัญ ในเขตสขุภาพ
ที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพที่ 5) 

8/240/8 
คร้ัง/คน/

วัน 

เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานในการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงบริการโรคจิตเวชสู่การเชื่อมต่อ
บูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกนักับพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 5 
 

100,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต และจิตเวช 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

2.2 อบรมฟื้นฟูความรู้สุขภาพจติ  
จิตเวช และนิติจิตเวชส าหรับ
ผู้รับผิดชอบงานจิตเวช เขตสุขภาพ 
ที่ 5 

1/50/3 
คร้ัง/คน/

วัน 

ผู้ปฎิบัตงิาน พยาบาลวิชาชีพที่เคยผ่าน
การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะ
ทางสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการฟื้นฟู
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฎิบัตงิานในพืน้ที ่
 

230,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

2.3 อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน/ตรวจวนิิจฉัยผูป้่วยโรคจิต 
โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา/ผู้พยายาม 
ฆ่าตัวตายและเกณฑ์ในการส่งตอ่
ผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ส าหรับ
แพทย์จบใหม่ 

1/80/1 
คร้ัง/คน/

วัน 

แพทย์ เภสัช ในเขตสุขภาพที่ 5 สามารถ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวชได้ และการใช้ยา
ทางจิตเวช การส่งต่อผูป้่วยที่ยุง่ยาก
ซับซ้อน 

150,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

2.4 ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อ
วางแผนปรับปรุงระบบการสง่ตอ่และ
การดูแลต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรม 
SINAP/Thai Refer  ในจังหวัด
นครปฐม และจงัหวัดเพชรบุร ี

4/120/4 
คร้ัง/คน/

วัน 

เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใชโ้ปรแกรม 
Thai Refer เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยกับหนว่ยงานในเขตสุขภาพที่ 5 

120,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

3. โครงการพัฒนางานวิกฤต
สุขภาพจิต 

1/50/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
และยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะ
ทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเครือข่าย
ด้านนิติสุขภาพจติและจิตเวช 
 

400,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

3.1 การซ้อมแผนด้านวิกฤต
สุขภาพจิตและการช่วยเหลือทาง 
ด้านการแพทย์ของทีม MCATT 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 

1/50/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

ทีม  MCATT ได้ซ้อมแผนการชว่ยเหลือ
เยียวยาจิตใจตามหลักการและทักษะ
ต่างๆ โดยซ้อมแผนทางดา้นการแพทย์
ของทีม ร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 
 
 

150,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

3.2 อบรมความรู้เรื่องการใช้ทักษะ
ด้านเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
สุขภาพจิต ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขสหวิชาชีพ เขตสุขภาพ  
ที่ 5 
 

1/50/3 
คร้ัง/คน/

วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการเจรจา
ต่อรองและการบริหารเหตูการณ์ และ
ได้รับทักษะในการเยียวยาจติใจผู้ประสบ
ภาวะวิกฤตโดยใช้หลัก PFA และ 3 L 

200,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

3.3 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนนุการตดิตาม
เฝ้าระวังผูท้ี่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ 
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับทีมสุขภาพ 

8/100 
คร้ัง/คน 

1 ผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจติ ได้รับ
การดูแล เยียวยา เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพจติ จากการออกหน่วย         
อุ่นไอรักษ์ และเยียวยาญาติผู้เสยีชีวิต
จากโรคพิษสนุัขบ้า อ.หัวหิน                       
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
2  ผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตได้รับ
การดูแลเยียวยา เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพจติจากการออกหน่วยวัน
มหาสงกรานตบ์ริเวณลานมหาราชวังดสุิต 
3 ผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจติ ได้รับ
การดูแล เยียวยา เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพจติ จากการออกหน่วยงาน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บริเวณลาน
มหาราชวังดสุิต 

7,500 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

4. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิต
เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 

1/70/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
และยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะ
ทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเครือข่าย
ด้านนิติสุขภาพจติและจิตเวช 

200,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

4.1  โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
การในการวิเคราะห์และป้องกันการ
ฆ่าตัวตายสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 
ที่ 5 

1/70/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

พื้นที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้
พยายามฆา่ตัวตายในแต่ละพื้นที่ สะท้อน
สภาพปัญหาการฆ่าตัวตาย เพื่อน าไปสู่
แนวทางการป้องกันการฆา่ตัวตายใน
พื้นที ่

200,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ

พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ  150,000 บาท 
1.1 ประชุมร่วมกับรพช./Node ย่อย
ในจังหวัดเพื่อวางแผนและก าหนด
นโยบายในการให้บริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุน่ ในเขต
บริการสุขภาพที่ 5 

7/175/7 
คร้ัง/คน/

วัน 

1.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเดก็และ
วัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 
2.เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ใน
เขตสุขภาพที่ 5 
3.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องเด็ก
และวัยรุ่นที่มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ในเขตสุขภาพที่ 5 

100,000 สถาบนั
กัลยาณ ์
ราชนครินทร์ 
งานบริการ
สุขภาพจิต
และ 
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

1.2ประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อสร้างทีม
รักษ์เด็กและส่งเสริมให้มีระบบยา
เก้ือกูลในศูนย์บริการ Node ย่อย
ของแต่ละจังหวัดในเขตบริการ
สุขภาพที่ 5 

1/25/1 
คร้ัง/คน/

วัน 

1.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเดก็และ
วัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 
2.เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น 3.
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องเด็ก
และวัยรุ่นที่มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ในเขตสุขภาพที่ 5 

11,100 สถาบนั
กัลยาณ ์
ราชนครินทร์ 
งานบริการ
สุขภาพจิต
และ 
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น 

1.3 ประชุมเชิงปฏบิัติการครู แพทย์ 
และพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้ในการ
บริการตรวจรักษา/บ าบัดผู้ป่วยจิต
เวชเด็ก ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข 
ใน Node ย่อย 

3/25/3 
คร้ัง/คน/

วัน 

1.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเดก็และ
วัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 
2.เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ใน
เขตสุขภาพที่ 5 
3.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องเด็ก
และวัยรุ่นที่มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  

38,900 สถาบนั
กัลยาณ ์
ราชนครินทร์ 
งานบริการ
สุขภาพจิต
และ 
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก 220,000 บาท 
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 1 
ของชมรมที่ 1 และชมรมที่ 2 

2/80/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่าย
ผู้ดูแลคนพิการทางจิต 
2.เพื่อสนับสนนุให้เครือข่ายชมรมญาติ
ผู้ป่วยจิตเวช มีความเข้มแข็งสามารถ
ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการ    
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนพิการ 
ผ่านเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิต 
4. เพื่อให้เครือข่ายผู้ดูแลคนพิการ  

50,000 สถาบนั
กัลยาณ ์
ราชนครินทร์ 
กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 2   
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 2
ของชมรมที่ 1                                                                       

1/40/1 
คร้ัง/คน/

วัน 

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่าย
ผู้ดูแลคนพิการทางจิต 
2.เพื่อสนับสนนุให้เครือข่ายชมรมญาติ
ผู้ป่วยจิตเวช มีความเข้มแข็งสามารถ
ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการ    
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนพิการ 
ผ่านเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิต 
4. เพื่อให้เครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิต
ได้แลกเปลี่ยนการดูแลและการช่วยเหลือ
ผู้พิการ   
  

50,000 สถาบนั
กัลยาณ ์
ราชนครินทร์ 
กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์ 

1.3 กิจกรรมถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานด้านคนพิการของ
เครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิตใน
เขตสุขภาพที่ 5 

1/50/2 
คร้ัง/คน/

วัน 

120,000 สถาบนั
กัลยาณ ์
ราชนครินทร์ 
กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

โครงรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  70,000 บาท 
1.1 โครงการรณรงค์สัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจ าปี2561 

1/300/3 
คร้ัง/คน/

วัน 

1 กิจกรรมให้ความรู้  กิจกรรมการ
ประเมินภาวะสุขภาพจิต และกจิกรรม
เรียนรู้แนวทางดูแลสุขภาพจิตตนเองหรือ
ผู้ใกล้ชิดได้ถูกต้อง 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรวม 
ระดับมากและมากที่สดุ   
ร้อยละ 94.3 

18,174 สถาบนั
กัลยาณ์ราช
นครินทร ์
กลุ่มงาน

สารนิเทศและ
ประชาสัมพนัธ ์

1.2 เผยแพร่และจัดท าสื่อความรู้
สุขภาพจิตและจิตเวช :   โครงการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพจ ิ
ส าหรับผู้ใชบ้ริการ 

3/222/ 
5/80 

เร่ือง/ฉบับ 
คร้ัง/คน 

1.กิจกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างความรอบ
รู้และสื่อสารแนวทางการดูแลผูป้่วยจิต
เวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงแก่ญาติและ
ผู้ดูแล 
2.ปรับปรุงสื่อความรู้แนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง ส าหรับ
ญาติและผู้ดูแลให้มีความทนัสมยั อ่าน
เข้าใจง่าย กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้
ประโยชน์เพื่อดูแลผูป้่วยจิตเวชได้อย่าง
มั่นใจยิ่งขึ้น  
3.ผู้ที่เข้ากิจกรรมให้ความรู้ มีความเชื่อว่า
คู่มือนี้ช่วยในการดูแลผู้ป่วย 
จิตเวช ร้อยละ 100 

51,826 สถาบนั
กัลยาณ์ราช
นครินทร ์
กลุ่มงาน

สารนิเทศและ
ประชาสัมพนัธ ์
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ตารางที่ 23 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มภารกิจบริการ 741,540 บาท 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินส าหรับ
บุคลากรพยาบาล 

5/200/11 
คร้ัง/ราย/วัน 

บุคลากรทางการพยาบาลสามารถ
คัดกรอง ประเมินและให้การดูแล
ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทาง
กายและทางจิตได ้
(คร้ังที่เหลือใช้เงินงบประมาณ
สมทบ) 
 

20,700 กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

2. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน 

72/1320/72 
คร้ัง/คน/วัน 

ความสอดคล้องระหว่างโครงการ
กับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและ
สถาบนัฯยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและวชิาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช/ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการนิติสุขภาพจิต และ
จิตเวช และยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเครือข่ายด้านนติิสุขภาพจิต
และจิตเวช 
 

142,000 กลุ่มงานบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชชุมชน 

2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติ
ผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยทีบ่้าน 

24/720/24 
คร้ัง/คน/วัน 

เตรียมความพร้อมญาติในการดแูล
ผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา 
เฝ้าระวังอาการก าเริบ 
 

50,400 กลุ่มงานบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชชุมชน 

2.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ครอบครัวและชุมชนผู้ปว่ยจิตเวชโดย
ชุมชนมสี่วนร่วม 

24 /120/24 
คร้ัง/คน/วัน 

เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว 
ชุมชน ในการดูแลผูป้่วยจิตเวช โดย
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทาง
จิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อาการ
ข้างเคียงจากยา เฝา้ระวังอาการ
ก าเริบ การส่งต่อ 
 

50,000 กลุ่มงานบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
และญาติในการดูแลผูป้่วยสารเสพติด
ที่บ้าน 

24/480/24 
คร้ัง/คน/วัน 

1 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับขอ้มูล
จากประสบการณ์ตรงจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลิกสาร
เสพติดจากผูป้่วยและญาติรายอื่นๆ
ที่สามารถเลิกเสพได ้
เพื่อให้ญาติมีแนวทางในการพฒันา
ทักษะการดูแลผูป้่วยเมื่อกลับบา้น 
เพื่อให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะในการเลิกสารเสพติด 
2 ผู้ป่วยลดการเสพซ้ าร้อยละ 98.4  
3 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการ
เข้ากลุ่มกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 
85 ที่ตอบพึงพอใจมากถึงมากทีสุ่ด 
 

41,600 กลุ่มงานบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชชุมชน 

3.โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิต
ผู้ป่วยใน 

24/480/24 
คร้ัง/คน/วัน 

สอดคล้องตามประเดน็ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาระบบบริการนติิ
สุขภาพจิตและจิตเวชเปา้ประสงค์ที่ 
7 ระบบบริการนิติสุขภาพจติและ
จิตเวชมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

36,000 กลุ่มภารกิจ 
การพยาบาล 

 3.1โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยใน 

24/1440/24 
คร้ัง/ราย/วัน 

 

1.ผู้ป่วยในได้รบัการเสริมสร้าง
สุขภาพด้วยการออกก าลังกายทกุ
วันท าให้มีสุขภาพแข็งแรง  
2. ผู้ป่วยในได้รบัการฟื้นฟูความรู้
และได้รับการฝึกทักษะในการดแูล
ตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

คร้ังละ 
3000 บาท 

กลุ่มภารกิจ 
การพยาบาล 

4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจติ
ผู้ป่วยตามวันส าคัญ 

2/1,000/8 
คร้ัง/คน/วัน 

สอดคล้องตามประเดน็ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
นิติสุขภาพจิต และจิตเวช 
เป้าประสงค์ที่ 7 ระบบบริการ          
นิติจิตเวชและจิตเวชมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 

40,000 กลุ่มภารกิจการ
พยาบาลและ 
ทันตกรรม 

4.1 สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติและ 
วันทันตสาธารณสุข 

1/500/5 
คร้ัง/คน/วัน 

ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาตไิด้มี
โอกาสเข้าร่วมดูแลภาวะสุขภาพ
กาย ชีวิต และฟันของตนเอง 
 
 

20,000 กลุ่มภารกิจการ
พยาบาลและ 
ทันตกรรม 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

4.2 สัปดาห์วันพยาบาลสากล 1/500/3 
คร้ัง/คน/วัน 

1 เพื่อประชาชนมีความรู้ดา้นการ
ส่งเสริมป้องกันปญัหาสุขภาพจติ
ของตนเอง 
2 ประชาชนและสงัคมรับรู้
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพต่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
มากข้ึน 
3 พยาบาลมีโอกาสร่วมกันท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ 
สาธาณชน 
 

20,000 กลุ่มภารกิจการ
พยาบาลและ 
ทันตกรรม 

5.อบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผูป้ว่ย
สุราและสารเสพติดและทักษะ MI 

2/60/4 
คร้ัง/คน/วัน 

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการดูแลผูป้่วย
สารเสพติด  
2. บุคลากรมีทักษะMI ในการดูแล
ผู้ป่วยสารเสพติด  
3. จ านวนผู้เข้าร่วม 60 คน 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการนิติสุขภาพจิต และ
จิตเวช เป้าประสงค์ที่ 7 ระบบ
บริการนิตจิตเวชและจิตเวชมี
คุณภาพได้มาตรฐาน) 
 

30,000 กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

6. โครงการอบรมหลักสูตร พนกังาน
ช่วยเหลือคนไข ้

1/20 
รุ่น/ราย 

โครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ มีจ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น จ านวน 12 คน 
ภายหลังการอบรม   
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้มี
ความรู้และทักษะในการปฏบิัติ
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
เบื้องต้น ภายใต้ความควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง 
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ยจิตเวชได้

400,000 กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

อย่างเต็มที่ ภายใต้ความควบคุม
ของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาคุณภาพ
ระบบบริการนิติสุขภาพจิต และ
จิตเวช เป้าประสงค์ที่ 7 ระบบ
บริการนิติจิตเวชและจิตเวชมี
คุณภาพได้มาตรฐาน) 
 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้า
ระวังการติดเชื้อในสถาบันฯ  (2 รุ่น) 

2/40/2 
คร้ัง/คน/วัน 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ  
2. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มี
ระบบการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน 
(สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาคุณภาพ
ระบบบริการนิติสุขภาพจิต และ
จิตเวช เป้าประสงค์ที่ 7 ระบบ
บริการนิติจิตเวชและจิตเวชมี
คุณภาพได้มาตรฐาน) 
 

30,000 ทีม IC 

8. โครงการการดูแลรักษาเครื่องมือ
และสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2/0/2  
คร้ัง/คน/วัน 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
ตามเป้าประสงคท์ี่ 12 การบริหาร
จัดการความเสี่ยงมปีระสิทธิภาพ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมธีรรมมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหาร
จัดการองค์กรได้รับการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

42,840 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธิวิทยา 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

8.1 กิจกรรมการดูแลรักษาเครื่องมือ
และสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ประจ าป ี

2 วัน เครื่องมือมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใชง้านและมีคุ
นภาพใช้งานมากข้ึน 
 

30,000 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธิวิทยา 

8.2 กิจกรรมตรวจสอบบ ารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ประจ าปี 
(จ่ายกลาง) 

2 คร้ัง ได้รับการตรวจสอบบ ารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
ประจ าปี จ านวน 21 รายการ 

12,840 กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
พยาธิวิทยา 

กลุ่มภารกิจเครือข่ายฯ  696,000 บาท 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชและ
ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขต
สุขภาพที่ 5 

30/148/38 
คร้ัง/คน/วัน 

- 696,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ
พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

9.1 การสนับสนนุระบบบริการและ
วิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 

12 ครั้ง - ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 3 
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์และ ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5  ณ ศูนยส์ุขภาพจิต
ที่ 5 จังหวัด ราชบุรี                          
- ประชุมคณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 5                
-ประชุมคณะท างานสาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชเขต 
สุขภาพที่ 5 

42000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ
พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

9.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดบั
กระทรวงประจ าปี 2560 ในเขต
สุขภาพที่ 5 

16/48/34 
คร้ัง/คน/วัน 

  - ตรวจราชการสาขาสุขภาพจติ
และจิตเวช จังหวัด.สพุรรณบุรี 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพื่อดูแผนก
การน าเนนิงานภาพจงัหวัด และ
อ าเภอ  เพื่อลดอัตราการฆ่าตัว
ตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการโรค
ซึมเศร้า การบูรณาการในทุก            
กลุ่มวัย 

164,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ
พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 

9.3 การพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจให้ผู้ปฏิบัตงิาน
สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 และ
สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 

2/100/4 
คร้ัง/คน/วัน 

- เป็นหลักสูตร MI อบรมพยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข ที่
ปฏิบัติงานสุขภาพจิตมยาเสพตดิ  
เป็นการด าเนนิงานร่วมกันระหวา่ง
คณะกรรมการสาขาสุขภาพจติ จิต 

250,000 กลุ่มภารกิจ
สนับสนนุและ
พัฒนา
เครือข่าย
บริการ 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ  391,700 บาท 
10. โครงการ การพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการเพื่อธ ารงรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 และ ISO 27001 

5/400/5 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของงานทีท่ าและมี
การปรับปรุงพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามระบบ  
ISO 27001และ ISO 9001 

202,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

10.1 ประชุมเร่ืองการประเมินความ
เสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 
9001:2015   

1/50/2 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของงานทีท่ าและมี
การปรับปรุงพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  
- เพื่อให้บุคลากร/หน่วยงานมี
ความพร้อมในการรับเยี่ยมจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอกให้เป็นไป
ตามระบบ  ISO 27001 
 และ ISO 9001 

15,000 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

10.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยม
ส ารวจภายใน ส าหรับทีมผู้เยี่ยม
ส ารวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 
27001 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

- เพือ่ให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของงานทีท่ าและมี
การปรับปรุงพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  
- เพื่อให้บุคลากร/หน่วยงานมี
ความพร้อมในการรับเยี่ยมจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอกให้เป็นไป
ตามระบบ ISO 27001 
 และ ISO 9001 
- เพื่อธ ารงรักษาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001  และระบบ
การจัดการความปลอดภัยทาง
ข้อมูล ISO 27001 อย่างต่อเนื่อง 

7,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

10.3 รับการเยี่ยมก่อน Upgrade  
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2015 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของงานทีท่ าและมี
การปรับปรุงพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  
- เพื่อให้บุคลากร/หน่วยงานมี
ความพร้อมในการรับเยี่ยมจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอกให้เป็นไป
ตามระบบ  ISO 27001 และ ISO 
9001 
 

7,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 



80 

                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

10.4 ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การรับเยี่ยม Surveillance visit  
ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 
27001 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของงานทีท่ าและมี
การปรับปรุงพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  
- เพื่อให้บุคลากร/หน่วยงานมี
ความพร้อมในการรับเยี่ยมจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอกให้เป็นไป
ตามระบบ  ISO 27001  
และ ISO 9001 
- เพื่อธ ารงรักษาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001  และระบบ
การจัดการความปลอดภัยทาง
ข้อมูล ISO 27001 อย่างต่อเนื่อง 

7,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

10.5 การรับ Surveillance visit  
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 และ ISO 27001 

1/200/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของงานทีท่ าและมี
การปรับปรุงพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  
- เพื่อให้บุคลากร/หน่วยงานมี
ความพร้อมในการรับเยี่ยมจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอกให้เป็นไป
ตามระบบ  ISO 27001 
 และ ISO 9001 
- เพื่อธ ารงรักษาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001  และระบบ
การจัดการความปลอดภัยทาง
ข้อมูล ISO 27001 อย่างต่อเนื่อง 

165,000 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

11. โครงการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการเพื่อธ ารงรักษากระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐาน HA   

6/262/8 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์  มีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการรับ
เยี่ยมส ารวจเฉพาะเร่ือง เพื่อรักษา
คุณภาพระบบ HA ในองค์กรได้
อย่างต่อเนื่อง 

166,700 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

 11.1การสัมมนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการรับเยี่ยมส ารวจ
เพิ่มเติมเฉพาะระบบ 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์  มีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการรับ
เยี่ยมส ารวจเฉพาะเร่ือง  เพื่อ
รักษาคุณภาพระบบ HA ในองค์กร
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

7,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

11.2 การรับการเยี่ยมส ารวจเฉพาะ
ระบบจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการเตรยีม
ความพร้อมส าหรับการรับเยี่ยม
ส ารวจเฉพาะเร่ือง  เพื่อรักษา
คุณภาพระบบ HA ในองค์กรได้
อย่างต่อเนื่อง 

52,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

11.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างมืออาชีพ (อบรม
หลักสูตร สรพ.)  

100 เล่ม หนังสือมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4  
จ านวน 100 เล่ม 

50,000 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 
11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐส าหรับหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) 

2/62/2 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์  มีความรู้  
ความเข้าใจ  เพื่อน าความรู้มา
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทมี  
และร่วมกันก าหนดมาตรการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  โดย
มีการประสานเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบตา่ง ๆ ทั่วทั้งองค์กร  เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่เปน็รูปธรรม 

34,200 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

11.5 ประชุมติดตามการพฒันา
คุณภาพของทีมพัฒนาคุณภาพ
องค์กรในเดือนเมษายน และเดอืน
กันยายน 

1/50/2 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4 
น าเสนอการด าเนินงานของทีม
พัฒนาคุณภาพองค์กรเช่น ทีมน า  
ทีมบริหารความเสี่ยง ทีมเภสชั
กรรม ทีม ENV ทีม PCT สรุป
ประเด็นและสิ่งที่ต้องด าเนนิการ
พัฒนาต่อไป 

7,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

11.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 

1/50/2  
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้แต่ละทีม/หน่วยงานที่
เก่ียวข้องจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
สรพ.และสามารถบูรณาการงาน
พัฒนากับงานประจ าได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างเป็นระบบทัว่ทั้งองค์กรเกิด
เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ  

15,000 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 
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                                             รายงานประจ าปี 2561  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

12.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

- - 22,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 
12.1 ประชุมประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารความเสี่ยงปี 2560 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความรู้  
ความเข้าใจ  ระบบบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรน าความรู้มา
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทมี  
และร่วมกันก ากหนดมาตรการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยมี
การประสานเชื่อมโยงกนัระหว่าง
ระบบตา่ง ๆทั่วทั้งองค์กร  เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่เปน็รูปธรรม 
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงระดับโรงพยาบาลได้เชื่อมโยง
และมีประสิทธิภาพ 

7,500 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพทีมบริหาร
ความเสี่ยง 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์  มีความรู้  
ความเข้าใจ  ระบบบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรน าความรู้มา
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทมี  
และร่วมกันก ากหนดมาตรการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยมี
การประสานเชื่อมโยงกนัระหว่าง
ระบบตา่ง ๆทั่วทั้งองค์กร  เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่เปน็รูปธรรม 
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงระดับโรงพบาลาลได้เชื่อมโยง
และมีประสิทธิภาพ 

11,400 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

12.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาข้อมูล/โปรแกรมรายงาน 
ความเสี่ยง 

4/50/4 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความ
เข้าใจ น าแนวทางการประยุกต์ใช้
มาตรฐาน HA กับระบบการ
บริหารความเสี่ยงและแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ SIMPLE กับ RM  

18,300 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 

12.4 ประชุมติดตามการพฒันา
คุณภาพการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร 

1/50/1 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ
น าเสนอผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของทีม PCT  ทีม RM 
ทีม IC ทีม ENV ทีม IT 

15,000 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ
ด้านคุณภาพ 

(CQO) 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  2,272,140 บาท 
13. โครงการสร้างเสริมความผกูพัน
องค์กร  แก้ไขเป็น โครงการ
เสริมสร้างความผูกพนัองค์กร 

3/300/6 1เพื่อให้บุคลากรได้รับการพฒันา 
เรียนรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง เรียนรู้
ความสามารถในการสื่อสาร การ
ท างานเปน็ทีมและเสริมสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร 
2 สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพฒันาและ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

1,404,240 กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

14. โครงการสานสายใยร้อยดวงใจ
ศรีกัลยาณ์ ประจ าปี 2561 

1/280/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1. โครงการสานสายใยร้อยดวงใจ
ศรีกัลยาณ์ เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประจ าปีของสถาบัน 
2. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมมาภิบาล เปา้ประสงค์
ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล และ16 ระบบ
ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ 

300,000 กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

15. โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษา
ดูงาน แก้ไขเปน็ โครงการสัมมนา
สุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ

1/300/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1. สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อให้
บุคลากร ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมประจ าปีของสถาบัน 
2 บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  
3. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมมาภิบาล เปา้ประสงค์
ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล และ16 ระบบ
ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ 

135,000 กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

16. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร 

2/200/2 
คร้ัง/คน/วัน 

เพื่อให้บุคลากรไดรับการดูแลดา้น
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร  
 

20,000 ชมรมกีฬาและ
สันทนาการ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและ
การท างานของบุคลากรสถาบนั
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปี 2561 

2/280/2 
คร้ัง/คน/วัน 

1. เพื่อให้บุคลากรไดรับการดูแล
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพทางกาย อันจะ
ช่วยป้องกันและลดการเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคที่ป้องกันได ้
2. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ฯ 

86,200 กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

18. โครงการสัมมนาสุขภาพจิตวัย
ท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

2/280/2 
คร้ัง/คน/วัน 

1  เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพจติและ
มีทักษะจ าเปน็ในการสรา้งสุข 
ความพึงพอใจในการท างาน 
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านนิติจติเวชแก่ผู้ป่วย
และประชาชน 
2. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพฒันาและ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล   

258,500 กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

19. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร ์

2/20/8 
คร้ัง/คน/วัน 

1. เพื่อให้ชมรม เครือข่าย 
ผู้รับบริการ และเจา้หน้าที่ของ
สถาบนัได้รับความรู้ และ
เสริมสร้างการปฏิบตัิคุณธรรม จริ
ธรรม เพื่อน ามาบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชน ส่วนรวม 
2  สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพฒันาและ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล   

50,000 ชมรมจริยธรรม 

20. โครงการถอดองค์ความรู้จากผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญ ของสถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร ์

1/20/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ
แนวคิดกระบวนการถอดองค์
ความรู้และการจัดการความรู้ จาก
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 
2. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพฒันาและ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล  
 
 

18,200 กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  391,920 บาท 
21. โครงการน้อมน าจิตใจเสริม
สายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่
ชุมชนเข้มแข็งยั่งยนื ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

- สอดคล้องตามประเดน็ยุทธศาสตร์
ที่ 4การพัฒนาและบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และมี                 
ธรรมาภิบาล   

19,600 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

21.1 กิจกรรมเทิดไท้บารมี สดดุีองค์
ราชัน 

1/70/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตส านึก ความรัก ความสามัคคี 
ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
สามารถปฏบิัติตนเป็นแบบ 
อย่างที่ดีได้  
2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์
เผยแพร่กิจกรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารชนได้ ตาม
วัตถุประสงค ์

9,800 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

21.2 กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ เทิดไท้
องค์ราชิน ี

1/70/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตส านึก ความรัก ความสามัคคี 
ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
สามารถปฏบิัติตนเป็นแบบ 
อย่างที่ดีได้  
2.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์
เผยแพร่กิจกรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารชนได้ ตาม
วัตถุประสงค ์

9,800 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

22. โครงการจัดงานท าบุญครบรอบ 
47 ปี วันเปิดสถาบันกลัยาณ์ราช
นครินทร ์

1/400/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1. ผู้เข้าร่วมงานได้อนุรักษ์และ
จรรโลงวัฒนธรรมอันดีงามในการ
จัดกิจกรรมวันครบรอบ 47 ปี  
ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
2. ผู้ร่วมงานปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกของความ
รักและผูกพันต่อองค์กร 
3. ผู้เข้าร่วมงานได้รบัทราบ
ความส าคัญและสรา้งความ
ตระหนักในการส่งเสริมให้บุคคลที่

338,020 กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

มีความผิดปกตทิางจติได้เข้าถึง
บริการ ได้รับการช่วยเหลือ  
4.ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความร่วมมือส่วนร่วมใน 

23. โครงการรักษาความปลอดภัยใน
สถานพยาบาล (ป้องกันการวาง
ระเบิด) 

1/100/1 
คร้ัง/คน/วัน 

1.เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับความรู้
เร่ือง การป้องกันวัตถุต้องสงสัย 
(วัตถุระเบิด) แนวปฏิบัติเมื่อพบ
วัตถุต้องสงสัยวา่เป็นวตัถุระเบิด 
และ ฝึกปฏบิัติและสอนการสาธติ
เมื่อเกิดเหตุวางระเบิด 
2. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมมาภิบาล เปา้ประสงค์
ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

34,300 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป+ENV 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 435,750 บาท 
24. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบนั
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

4/245/7 
คร้ัง/คน/วัน 

1.จัดท าแผนยทุธศาสตร์สถาบนัฯ 
ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการและตวัชี้วัดที่
ส าคัญของสถาบันฯ 
3.จัดท าค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี
4.โครงการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์กรมฯ 
5. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เปา้ประสงค์ที่ 14 
การบริหารยุทธศาสตร์มี
ประสิทธิภาพ 

435,750 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ 

24.1 ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และตัวชี้วดัสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

1/ 50 /2 
คร้ัง/คน/วัน 

15,000 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ 

24.2 ประชุมติดตามประเมินผลการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบนั
กัลยาณ์ราชนครินทร ์

3 /40/3  
คร้ัง/คน/วัน 

12,000 

24.3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์สถาบนักัลยาณ์ราช
นครินทร์ ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 

1/65/3  
คร้ัง/คน/วัน 

348,750 

25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารและการบริการข้อมูล
สารสนเทศในองค์กร 

5/220/7 
คร้ัง/คน/วัน 

- 60,000 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ           

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
งบประมาณ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ 

25.1 ประชุมทีมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการ  แกไ้ข
เป็น ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการสารสนเทศใน
องค์กร 

3/120/3 
คร้ัง/คน/วัน 

-ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงปัญหา
อุปสรรค ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ท างานทางดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทีมได้หาแนวทาง
ป้องกันโดยมีแผนการจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าว สรุปตามรายงาน
การประชุม 
- มีข้อสรุปปัญหาจากระบบ 
HOSxP เพื่อส่งมอบให้บริษัท
ผู้พัฒนาที่จะเข้ามา Re-visit คร้ังที ่
1 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 ใน
เดือน กุมพาพันธ์ 2561 
 -ประชุมทีมรวบรวมปัญหาของ
การใช้ระบบคิววนัแรกเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข โดยสรุปเปน็รายงาน
ประชุม และส่งมอบให้ทีมผูพ้ัฒนา
น าไปปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ครั้งที ่3 
ในเดือนสิงหาคม 2561 

20,800 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ 

25.2 อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยิดิ
จิทอลเพื่อพัฒนากระบวนการท างาน
และระบบงานในหน่วยงาน แก้ไข
เป็น อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการสารสนเทศ 

1/40/2 
คร้ัง/คน/วัน 

บุคลากรมีทักษะการใช้โปรแกรม
สารสนเทศทีส่ าคัญได้ดีมากข้ึน ซึ่ง
ช่วยพัฒนากระบวนการท างาน 
และการให้บริการ ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขที่จะมุง่เนน้
พัฒนาสถานพยาบาลให้เป็น 
Smart Hospital ในอนาคต 

39,200 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 179,660 บาท 
26. โครงการพัฒนาเครือข่ายและ
ผู้ดูแลผูป้่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์ 

8/420/10 
คร้ัง/ราย/วัน 

1. ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกส่งไปอยู่ใน
ความดูแลของสถานสงเคราะห์ 
ได้รับการบ าบัดรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3ฯ 

179,660 กลุ่มงาน 
สังคม

สงเคราะห์ 
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5.1 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ    
แผนภูมิที ่42  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2558 – 2561 
 

  
 

แผนภูมิที ่43  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์กลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2558 – 2561 
 

 
           จากข้อมูลผลการด าเนินงาน ในช่วงครึ่งหลังแผนฯ 11 (ปี 2558 – 2559) พบว่า ผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย(ร้อยละ 90) คิดเป็นร้อยละ 92.50 และ 90.00   

ในปี 2561 ช่วงครึ่งแรกแผนฯ 12 มีตัวชี้วัดที่ประเมินทั้งหมด 33 ตัว ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 28 ตัว               
คิดเป็นร้อยละ 84.85 โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 5 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวช
ไม่กลับมารักษาซ้ าภายใน 90 วัน ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน 
จ านวนเครือข่ายในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้บริการนิติจิตเวชได้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist Service(3S) ตัวชี้วัดที่ 25 ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ป่วย
ในทั้งหมด Case Mixed Index (CMI) และตัวชี้วัดที่ 33 ค่าเฉลี่ยของระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย  =  90 
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ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดระดับองค์กร จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตารางที่ 24  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดระดับองค์กร  จ าแนกตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2561 

2558 2559 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต (5 ตัวชี้วัด) 

1 ร้อยละคะแนนของการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านนิติจิตเวช  
ในระดับประเทศ (Excellence 
Center) 

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศ ด้านนิติ
สุขภาพจิต 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

80 
 

94.90 
 

2 ร้อยละของหน่วยงานใน/นอกสังกัดท่ี
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
ด้านนิติจิตเวช สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศ 
ด้านนิติสุขภาพจิต 
 

N/A N/A 88.24 85 94.12 
 

3 จ านวนฐานข้อมูลด้านนิติสุขภาพจิตท่ี
ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ (4 
ฐานข้อมูลตามประเด็นความเป็นเลิศ) 

จ านวน 
 

กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศด้านนิติ
สุขภาพจิต / 
กลุ่มภารกิจ
บริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 

N/A N/A N/A 4 4 

4 จ านวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช
ท่ีเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์/น าเสนอใน
ระดับต่าง ๆ 

จ านวน 
 

กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศด้านนิติ
สุขภาพจิต
(ศูนย์วิจัย การ
จัดการความรู้และ
พัฒนา
นวัตกรรม)/ทุก 
 
 
 
 
 
กลุ่มภารกิจ 
 

2 4 6 5 5 

5 จ านวนผลงานคุณภาพด้านนิติ
สุขภาพจิตและจิตเวชท่ีพัฒนาและถูก
น าไปใช้ประโยชน์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานในองค์กร 
(KM/R2R/CQI) 
 
 
 

จ านวน 
 

กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศด้านนิติ
สุขภาพจิต
(ศูนย์วิจัย การ
จัดการความรู้ 
และพัฒนา
นวัตกรรม)/           
ทุกกลุ่มภารกิจ 
 

N/A N/A N/A 3 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการนิติสุขภาพจิตและจิตเวช (11 ตัวชี้วัด) 

6 ร้อยละคะแนนการพัฒนามิติด้าน 
Medical Service Center & Referal 
Center 

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจ
บริการ 
(กลุ่มงานบริการ
นิติสุขภาพจิต) 
 

N/A N/A N/A 80 100 
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ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน   
ปี 2561 

2558 2559 2560 

7 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชคดี
รุนแรงที่รับไว้ไม่ก่อคดีซ้ า     
ภายใน  3 ปี  

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย  
(กลุ่มงานสุขภาพจิต  
และจิตเวชชุมชน)/   
กลุ่มภารกิจบริการ         
(งานบริการนิติ
สุขภาพจิต) 

 

98.28 
(57/58) 

98.68  
(75/76) 

98.43 
(125/127) 

100 100 

8 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 
ได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่
กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ า 
ภายใน 1 ปี   
 

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย  
(กลุ่มงานสุขภาพจิต 
และจิตเวชชุมชน)/ 
กลุ่มภารกิจบริการ  
 

N/A N/A 97.38 
(372/382) 

96 96.85 
(123/127) 

9 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่
กลับมารักษาซ้ าภายใน 90 วัน 
 

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจบริการ  
(ทุกวิชาชีพ)/งาน
เวชระเบียนและ
สถิติ  
 

91.43 92.64 93.42 95 93.79 

10 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่
กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน 
(จ าแนกตามกลุ่ม/โรค) 
(Readmission rate 28 วัน ไม่เกิน 
1%) 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจบริการ  
(ทุกวิชาชีพ)/งาน
เวชระเบียนและ
สถิติ  
 

95.41 96.37 97.20 99 97.17 

11 ร้อยละผู้รับบริการนิติจิตเวชได้รับ
การดูแลตามแนวทาง 
การดูแลผู้รับบริการนิติจิตเวชของ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นตามแนว
ทางการประเมินผู้ป่วยตามระยะ 
(Phasing) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจบริการ    
(งานบริการนิติ
สุขภาพจิต) 
 

N/A N/A 100 80 85.71 

12 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง
ท่ีมารักษา มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดีขึ้น  
 - นิติจิตเวช 
 - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 - จิตเวชสูงอายุ 
 - จิตเวชสารเสพติด/สุรา 
 
 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจบริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 
 

N/A N/A N/A 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ≥60 
≥60 
≥60 
≥60 

 

 
 
96.38 
91.87 
100.00 
89.40 
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ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน  
ปี 2561 

2558 2559 2560 

13 ร้อยละของผู้ป่วยนิติสุขภาพจิตและจิต
เวชท่ีรับไว้ตามเกณฑ์ยุ่งยากซับซ้อน 
(3S) – Refer in (จิตแพทย์เห็นว่าดูแล
ไม่ได้, นิต,ิ SMI) 

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจ
พยาบาล  
(ศูนย์ refer)/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ 
กลุ่มภารกิจ
บริการ 
 

N/A 93.51 75.86 90 91.33 

14 จ านวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่รับไว้
รักษาในสถาบันฯ 
 

จ านวน กลุ่มภารกิจ
บริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล 

0 2 2 0 0 

15 ร้อยละของผู้ป่วย Refer out ทางกาย
ได้รับความปลอดภัย ภายใน 72  ชม.   

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล 

N/A N/A N/A 100 100 

16 ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E 
ขึ้นไป ของหน่วยงาน 
ท่ีมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ CQO /ทุกกลุ่ม
ภารกิจ  

N/A N/A N/A 85 96.43 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต และจิตเวช (6 ตัวชี้วัด) 
17 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตในเขตสุขภาพท่ี 5  
 - โรคจิตเภท 
 - โรคซึมเศร้า 
 - โรคติดสุรา 
 - โรคสมาธิสั้น ADHD  
 - โรคออทิสติก ASD 

ร้อยละ 
 

กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ/กลุ่ม
ภารกิจบริการ 
(งานบริการจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น) 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

 
 

67.33 
54.19 
N/A 

16.94 
78.41 

 
 

70 
  ≥ 58 
  ≥ 1.0 

9 
11 

 
 

85.11 
62.88 
2.66 
18.66 
71.77 

18 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยา
จิตใจและไม่เกิดโรคทางจิตเวช 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

100 100 100 90 100 

19 อัตราการฆ่าตัวตายในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ
ท่ี 5 

อัตรา
ต่อแสน
ประชา

กร 

กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

6.47 6.5 3.75 น้อยกว่า  
6.3 

4.04 

20 จ านวนเครือข่ายในสังกัดกรม
สุขภาพจิตให้บริการนิติจิตเวชได้ตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตระดับ ยุ่งยากซับซ้อน 
Super Specialist Service (3S)  
 
 
 

จ านวน กลุ่มภารกิจ            
ความเป็นเลิศ 
ด้านนิติสุขภาพจิต 

4 6 9 10 9 
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ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน  
ปี 2561 

2558 2559 2560 

21 จ านวนสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกเด็กและ
เยาวชนน าร่องท่ีมีการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
เยาวชน   

จ านวน กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศ ด้านนิติ
สุขภาพจิต 

N/A N/A N/A 4 4 

22 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชท่ีส่งต่อจาก
รพศ/รพท( A,S) ในเขตสุขภาพ ตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนด  

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย
บริการ 

N/A N/A N/A 30 32.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (5 ตัวชี้วัด) 

23 ร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินการตาม
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 - HA 
 - ISO 9001 
 - ISO 27001 

ร้อยละ CQO / ทุกกลุ่ม
ภารกิจ  

N/A N/A N/A 85 100 

24 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ CQO/ ทุกกลุ่ม
ภารกิจ 

87.67 88.38 86.24 85 94.40 

25 ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยใน
ท้ังหมด Case Mixed Index (CMI) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ /  
ทุกกลุ่มภารกิจ 

1.92 1.84 1.85 1.95 1.85 

26 ร้อยละของรายได้เงินบ ารุงท่ีเพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ /  
ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A N/A 11.22 12 16.76 

27 ค่าคะแนนดัชนีวัดประสิทธิภาพ (EUI) 
ปริมาณการใช้พลังงานประหยัดได้ 
- ค่า EUI ไฟฟ้า 
- ค่า EUI  น้ ามันเชื้อเพลิง 

ค่าคะแนน 
 
 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ /  
ทุกกลุ่มภารกิจ 
 
 

 
 
 

N/A 
N/A 

 
 
 

N/A 
N/A 

 
 
 

1.09 
1.18 

 
 
 

≥0 
≥0 

 
 
 

1.30 
1.07 

ยุทธศาสตร์ 1-4 ( 6 ตัวชี้วัด ) 

28 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจต่อทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ /   
ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A N/A 96.3 80 92.77 

29 ร้อยละของผลการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ /   
ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A 100 100 90 100 
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เป้าหมาย = 5.0000 

 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน  
ปี 2561 

2558 2559 2560 

30 ร้อยละของการจัดส่งแฟ้มข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ 
Data Center ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตรงเวลา   

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ / 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

96.67 
(5 แฟ้ม) 

90.38 
(16 

แฟ้ม) 

100 
(35 

แฟ้ม) 

85 
(43 แฟ้ม) 

100 

31 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

85.78 86.67 80.03 80 80.47 

32 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีผล
การประเมินระดับของทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น ** 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ / 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

99.07 99.25 98.95 94 100 

33 ค่าเฉลี่ยของระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ / 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

5.61 5.65 6.13 > 6.0 5.91 

 
5.2 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ   
 
แผนภูมิที่ 44 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ   
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แผนภูมิที ่45  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558-2561 
 

 
 
แผนภูมิที ่46  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ปี 2558 – 2561 
 

 
           
   จากข้อมูลผลการด าเนินงาน ในช่วงครึ่งหลังแผนฯ 11 (ปี 2558–2559) พบว่า สถาบันฯ คะแนน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  อยู่ระหว่าง 4.600 – 5.0000 โดยใน                 
ปี  2558 มีคะแนนการประเมินผลตามค ารับรองฯ เท่ากับ 5.0000 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถาบัน/
โรงพยาบาลในระดับกรมสุขภาพจิต สถาบันฯ จัดอยู่ในระดับกลุ่ม A 
            ในช่วงครึ่งแรกแผนฯ 12 (ปี 2560-2561) มีตัวชี้วัดค ารับรองที่สถาบันฯ ประเมินทั้งหมด 20 ตัว 
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 17 ตัว ค่าคะแนนประเมิน เท่ากับ 4.9611 โดยตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่ไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมาย 3 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหายทุเลา               
(Full Remission) ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน และ
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานที่ ผ่านการวิจัย พัฒนา 
และน าไปใช้ประโยชน์  
 

เป้าหมาย = 5.0000 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2561 
 

ตารางที่ 25 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จ าแนกตามมิติ ปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน  
ปี 2561 

2558 2559 2560 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล ( 8 ตัวชี้วัด) 
1 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือ

พฤตกิรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก  ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น ** (7) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ(กลุ่มงาน
สังคมสงเคราะห์) 

N/A N/A N/A 80 100 

2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่
เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน ** (8) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

61.12 65.80 72.21 70 85.11 

3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึง
บริการสุขภาพจิต ** (9) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

43.04 48.71 54.62 ≥55 60.92 

4 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น 
(ADHD)เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ** 
(10) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ (งาน
บริการจิตเวชเดก็
และวัยรุ่น) 

N/A N/A 16.94 9 18.66 

5 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก 
(ASD)เข้าถึงบริการสขุภาพจิต ** (11) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ  
(งานบริการจิต
เวชเด็กและ
วัยรุ่น) 

N/A N/A 78.41 11 71.77 

6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่
เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน ** (12) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

N/A N/A N/A ≥1.0 2.04 

7 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยา
จิตใจ ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต ** 
(13) 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

N/A N/A N/A 70 100 

8 ร้อยละของประชาชนมพีฤตกิรรม
สุขภาพจิตทีพ่ึงประสงค์ ** (14) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/กลุ่ม
ภารกิอ านวยการ 
(กลุ่มงาน
สารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์) 
 

N/A N/A N/A 51 89.70 
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ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน  
ปี 2561 

2558 2559 2560 

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ( 1 ตัวชี้วัด) 

9 ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่
พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านจิตเวชในระดับประเทศ 
(Excellence Center) ** (16) 

ระดับ กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศด้านนิติ
สุขภาพจิต/กลุ่ม
ภารกิจบริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล 

N/A N/A N/A 60 94.90 

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ( 7 ตัวชี้วดั) 
10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวช

ฉุกเฉินปลอดภัย และไม่ฆ่าตวัตาย 
รวมทั้ง ไม่ท าร้ายผูอ้ื่น ภายใน 1 ปี ** 
(17) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ 
กลุ่มภารกิจ
บริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล 

N/A N/A N/A 70 99.94 

11 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษา
แบบผู้ป่วยในหายทุเลา (Full 
Remission) ** (18) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ /  
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล 

N/A N/A N/A ≥60 28.35 

12 ร้อยละของผูพ้ยายามฆา่ตัวตายไม่
กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 
ปี ** (19) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย / กลุ่ม
ภารกิจพยาบาล 

N/A N/A N/A 80 91.91 

13 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัด 
รักษา (3-Month Remission 
Rate)**(20) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ / 
กลุ่มภารกิจ
พยาบาล 

99.02 94.14 95.27 95 98.55 

14 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสีย่ง
สูงต่อการก่อความรุนแรง ไมก่่อความ
รุนแรงซ้ า ภายใน 1 ปี **(21) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
บริการ/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย / กลุ่ม
ภารกิจพยาบาล 

N/A N/A N/A 96 99.60 

15 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน **
(22) 
-  งบด าเนินงาน 
-  งบลงทุน 

ร้อยละ "กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ  
(กลุ่มงานการเงิน
และบัญชี)" 
 
 

 
 
 

100 
N/A 

 
 
 

100 
N/A 

 
 
 

100 
N/A 

 
 
 

99 
88 

 
 
 

99.94 
78.54 
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ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน ปี 

2561 
2558 2559 2560 

16 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต**(23) 
-  ค่า EUI ไฟฟา้ 
-  ค่า EUI น้ ามัน 

ค่า EUI กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ  
(กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป) 
 
 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

1.09 
1.18 

 
 

≥0 
≥0 

 
 

1.28 
1.01 

 
 

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร  ( 4 ตัวชีว้ัด) 

17 ร้อยละของนวตกรรม/เทคโนโลยีดา้น
สุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน           
ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และน าไปใช้
ประโยชน์ **(24) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศ ด้านนิติ
สุขภาพจิต 

N/A N/A N/A 50 67.00 

18 ร้อยละของการพฒันาหน่วยงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานส าหรับหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) 
**(25) 

ร้อยละ CQO /ทุกกลุ่ม
ภารกิจ 

N/A N/A N/A 70 96.50 

19 ค่าคะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด           
กรมสุขภาพจิต (ITA) **(26) 

ค่า
คะแนน 

กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
(กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล) 

N/A N/A N/A 60 95.46 

20 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานทีม่ี
ผลการประเมินระดับของทกัษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น **(27) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
(กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล) 

N/A N/A N/A 80 ทักษะ
99.22 

สมรรถนะ 
98.96 
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ภาคผนวก 
 บทคัดย่องานวิจัย 
 ภาพกิจกรรม 
 ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 

ส่วนที่ 6 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อ
ความสามารถในการตอ่สู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช 

 
อุทยา  นาคเจริญ, พย.ด., และ ภาวินี  บุตรแสน, พย.ม. 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
  
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อ
ความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช 
 วัสดุและวิธีการ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi–experimental research) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ถูกน าตัวส่งมารับการประเมินทางนิติจิตเวชตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 14 จ านวน 20 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมจ านวนเท่าๆ กันโดยวิธีจับฉลาก ส าหรับกลุ่มทดลองได้รับการฟ้ืนฟูความสามารถใน
การต่อสู้คดีตามโปรแกรม จ านวน 4 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการปฏิบัติกิจกรรม ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป โปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามแนวคิดความสามารถในการต่อสู้คดีของ Dusky ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
แบบประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใช้สถิติ Independent                 
t-test และสถิติ  Pair  t-test 
 ผล: พบว่า  ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการต่อสู้คดีสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05)  และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการต่อสู้คดีสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05)   
 สรุป: ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช  
โดยจัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนให้น าโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลไปใช้ในการ
ฟ้ืนฟูความสามารถของผู้ป่วยนิติจิตเวชให้ไปต่อสู้คดีได้เร็วยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการต่อสู้คดี ผู้ป่วยนิติจิตเวช 
 
ติดต่อผู้นิพนธ์ e-mail: utayaa@yahoo.com 
 
 
 
 
 

บทคัดย่องานวิจัย 

mailto:utayaa@yahoo.com
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Effectiveness of the Galya Individualized Competency Restoration 
Program (Galya-ICRP) on Competency to Stand Trial in Forensic 

Psychiatric Patients 
  

Utaya  Nakcharoen, Ph.D., and Phawinee  Butsaen, M.N.S. 
Galya  Rajanagarindra  Institute 

 
 

Abstract 
 

 Object: To study the Galya Individualized Competency Restoration Program (Galya-
ICRP) on competency to stand trial in forensic psychiatric patients. 
 Materials and methods:  The sample of this study consisted of 20 forensic 
psychiatric patients who were under criminal procedure code section 14 and sent for mental 
examination and competency to stand trial evaluation at the forensic psychiatric institution. 
The participants were drawn into two equal groups, experimental and control groups.  The 
experimental group received four sessions of the Galya-ICRP. The control group received the 
conventional care as usual.  The instruments used in this study including the demographic 
data form and the Galya-ICRP which were developed by the researchers and the Galya-ICRP 
was developed by researchers.  The Independent t-test and Pair t-test were used for data 
analyses. 
 Results:  The results showed that after the completion of the four sessions of 
program, the experimental group had the mean scores of the competency to stand trial 
significantly after receiving program higher than before receiving the  program (p<0.05) .  In 
addition, the experimental group had the mean scores of the competency to stand trial 
significantly higher than those of the control group (p<0.05). 
 Conclusions:  Enhancing the competency to stand trial among forensic psychiatric 
patients who were found incompetent to stand trial is essential. The Galya-ICRP should be 
implemented as the legal rehabilitation standard of practice in the forensic psychiatric 
inpatient setting.  
 
Keywords: competency to stand trial, forensic psychiatric patient 
 
Corresponding author e-mail: utayaa@yahoo.com 
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การพัฒนาระบบบรกิารการดแูลผู้ป่วยจิตเวชเรือ้รงักลุม่เสี่ยงในชมุชน (SM I - V) 

รูปแบบพี่เลี้ยงทมีกลัยาณมติร 
สุดสาคร  จ ามั่น* 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 

 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการและการติดตามผู้ป่วยโรคจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพ 2)  เพ่ือลดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
วัสดุและวิธีการ จากสถานการณ์พบว่าส่วนใหญ่เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านแล้วอาการทางจิตก าเริบ เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น 
ขาดการรักษาต่อเนื่อง ขาดผู้ดูแล และใช้สารเสพติดร่วมด้วย ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้ ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ป่วย
ต่อผู้ดูแลและชุมชน  รวมถึงระบบการดูแลต่อเนื่องยังขาดฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ขาดความเชื่อมโยงการส่ งต่อ
ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ในการติดตามดูแลผู้ป่วยดังกล่าวจึงด าเนินการในรูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยง การให้การ
ปรึกษา ระบบการส่งต่อ การเยี่ยมบ้านพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ โดยการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภท การรักษา การสังเกตอาการ
เตือน  และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม “Care Transitions ”  
ผล 
ผู้ป่วยได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 503 ราย ได้รับการดูแลติดตาม 450ราย 
คิดเป็นร้อยละ 89.50 ที่เหลือไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้เนื่องจากย้ายบ้าน ญาติไม่ทราบว่าไปไหน บางรายเป็น
ประชากรแฝง และลดอาการก าเริบเนื่องจากได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาก่อน  จ านวน 7 ราย  รับบริการจิตเวช
ฉุกเฉิน แต่ไม่ได้รับไว้ จ านวน 6 ราย รับไว้เพ่ือการฟ้ืนฟู 2 ราย  
สรุป บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะ มีความม่ันใจ และพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 94 มีการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการ
ติดตามดูแลและมีส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา 
 
ค าส าคัญ   ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงในชุมชน การดูแลติดตามต่อเนื่อง 
 
*พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ประเมินผลการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางการด าเนินงาน 

ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

เบ็ญจมาศ  พฤฒารา  
  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรต่อ                    

ทิศทางการด าเนินงานของสถาบันฯ  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการรับรู้ ความรู้ และ
ความเข้าใจด้านต่าง ๆ และน าผลประเมินมาปรับปรุงแนวทางการสื่อสารทิศทางการด าเนินงานของสถาบันฯ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของสถาบันฯ              
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ จ านวน 107 คน คัด เลือกกลุ่มตัวอย่าง                
แบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ใช้สถิติเชิงอนุมาน                  
เพ่ือทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพันธ์และความแตกต่างของตัวแปรมากกว่า 1 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ T-Test 
และ F-Test 

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจฯ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 96.30 มีความรู้             
มากที่สุดเรื่องนโยบายการพัฒนางานของสถาบันฯ ช่องทางที่รับรู้มากที่สุดคือทราบจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความรู้              
ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและลักษณะงานที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีผลต่อความรู้ที่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีผลต่อความรู้แตกต่างกับ
ระดับสูงกว่าปริญญาโท ระดับปริญญาตรีมีผลต่อความรู้แตกต่างกับปริญญาโท  และระดับปริญญาตรีมีผลต่อ
ความรู้แตกต่างกับระดับสูงกว่าปริญญาโท ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันมีผลต่อความรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการมีความรู้มากกว่าผู้ปฏิบัติงาน  

สรุปผลประเมินน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสื่อสารในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  

ค าส าคัญ  ความรู้ความเข้าใจ  ประเมินการรับรู้   
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ประสบการณ์ทางด้านจิตใจและกระบวนการเยียวยาด้วยตนเองของเหย่ือ

อาชญากรรมในคดีความผิดตอ่ชีวิตที่มีผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ต้องหา 
 Psychological experience and self-healing process for victims of 

crime cases that are conducted by psychiatric patients 
 

                                                                              นางลัดดา  จีระกุล  
   นางยุวดี   มณีสอดแสง  

           นางสาวรุ่งฟ้า   แสงพรมชาลี   
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์    

บทคัดย่อ  
 

วัตถุประสงค์ : ศึกษาประสบการณ์ด้านจิตใจและการเยียวยาตนเองของเหยื่อในคดีฆาตกรรมที่ผู้ป่วย
จิตเวชเป็นผู้ต้องหา 

วิธีด าเนินการวิจัย : วิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์นิยม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง คือเหยื่อที่
รอดชีวิตหรือผู้สูญเสียในคดีฆาตกรรมที่มีผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ต้องหา จ านวน 10 คน ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย  

ผลการศึกษา : พบว่าเป็นเหยื่อที่รอดชีวิต 5 คน อายุเฉลี่ย 49.6 ปี กลุ่มผู้สูญเสียจ านวน 5 คน มีอายุ
เฉลี่ย 38.2 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นบุคคลในครอบครัว ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  ผลมีดังนี้   
 1.ความทุกข์ที่ถาโถมปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้น : มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย -จิตใจอย่าง
รวดเร็ว จนเกิดความเครียดอย่างต่อเนื่อง เช่น โกรธแค้น หวาดกลัว ฝันร้าย ซึมเศร้า รู้สึกเหมือนตนเองยังอยู่
ในเหตุการณ์นั้นซ้ าๆ ยังจ าภาพเหตุการณ์นั้นได้ ไม่อยากเข้าใกล้สถานที่เกิดเหตุ ย้ายที่อยู่ หวาดระแวงว่า
ตนเองจะไม่ปลอดภัย    

2.ผลกระทบระยะยาว: มีเหยื่อ 1 ราย ที่มีความพิการไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ เหยื่อ 1 ราย 
มีความผิดปกติทางจิต เหยื่อ 3 ราย เกิดภาวะ PTSD ในส่วนของผู้สูญเสียพบว่า  2  รายมีภาวะซึมเศร้า  และ
อีก 3 รายสามารถดูแลตนเองได้  

3.การเยียวยา : 
3.1 การใช้กระบวนการคิด  : มองว่าตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน การท าใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น การ

มองเรื่องเป้าหมายชีวิตในอนาคต  การเดินหน้าท างานเพ่ือคนที่เหลืออยู่ 
3.2 ศาสนาคือแหล่งพักพิงทางใจ : คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเวรกรรม  จากนั้นมอง

เรื่องของการให้อภัย การอโหสิกรรมตามมา  
3.3 ชุมชนกับการช่วยเหลือเยียวยา : เหยื่อที่ได้รับการดูแลจากคนในชุมชน หรือชุมชนมี

กระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงทันที พบว่าเหยื่อจะมีปฏิกิริยาทางด้าน
จิตใจลดลงกว่าเหยื่อท่ีอยู่ในชุมชนที่ไม่มีกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย    

3.4 เหยื่อ 5 รายได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจจากหน่วยงานรัฐ 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA  ในปีงบประมาณ 2561   
 การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการรับเยี่ยมส ารวจเฉพาะเรื่อง  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2560                     

ณ ห้องประชุม นพ. สุรินทร์  ปิ่นรัตน์ ชั้น  4  ตึกอ านวยการ   

     

    

 การรับการเยี่ยมส ารวจเฉพาะเรื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2560  
ลงพ้ืนที่เยี่ยมหน่วยงาน  ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
    

            

             

ภาพกิจกรรม 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ  ในเดือนมีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม     
นพ. สุรินทร์  ปิ่นรัตน์ ชั้น  4  ตึกอ านวยการ   

   

                

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ISO ในปีงบประมาณ 2561 
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การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 & 27001:2013 
ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบ รับรองวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2561 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 

รับเยี่ยมส ารวจก่อน Upgrade ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 
 

 

 

 
 

รับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 

จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
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ผลงานที่ได้รับรางวัล  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Clean & Green Hospital ระดับดี 
วันที่ 20 มีนาคม 2561  ระยะเวลารับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2562 

  
 

ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 

  
 

งาน HA Forum ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 รับรางวัลการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA    
(Re-accreditation ครั้งที่ 4) อายุการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
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รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานส าหรับหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ในระดับสูง ผลคะแนนที่ได้ร้อยละ 96.50  วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 
 

 

รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(TEPGA) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 

 
รางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ปี 2558 และการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ปี 2561  
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พ.ศ. รางวัล/ผลงานเด่น 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล/รับรองผลงาน 
2543 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002  บริษัท URS จ ากัด 

2547 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ครั้งแรก  สรพ. 

2549 หน่วยงานที่ด าเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบ าบัด    กรมสุขภาพจิต 

2551 รางวัลหน่วยงานน าร่องโครงการพัฒนาต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
วัฒนธรรม ค่านิยม ปี พ.ศ. 2551 

ส านักงาน กพร. 

2551 รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่ด าเนินงานการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยจิตเภท”  ปี 2551      

กรมสุขภาพจิต 
 

2552 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

2552 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าในงานตลาดนัด KM กรมสุขภาพจิต   
ครั้งที่ 4 ปี 2552 

กรมสุขภาพจิต 

2552 รางวัลรองชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 8 กรมสุขภาพจิต  ปี 2552 

กรมสุขภาพจิต 

2553 การรบัรองคุณภาพมาตรฐาน HA  Re-accreditation ครั้งที่ 2  
(21 ธันวาคม 2553 – 20 ธันวาคม 2556) 

สรพ. 

2553 รางวัลเกียรติยศ Humanize  Healthcare  Award ระดับองค์กร สรพ. 

2554 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008  และ ISO 27001:2005 

บริษัท URS จ ากัด 

2557 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA  Re-accreditation ครั้งที่ 3  
(12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560) 

สรพ. 

2558 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008  และ ISO 27001:2013 

บริษัท URS จ ากัด 

2558 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ระดับดีเด่น                                           
เรื่อง “ระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า” 

ส านักงาน กพร. 

2559 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ระดับดี 
เรื่อง “การพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ” 

ส านักงาน กพร. 

2560 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Clean & Green Hospital ระดับดี 
(อายุการรับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2562) 

กรมอนามัย 

2560 การรับรองมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545              
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กรมอนามัย 

ผลงานเด่น/ความภูมิใจของสถาบันฯ  
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พ.ศ. รางวัล/ผลงานเด่น 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล/รับรองผลงาน 
2561 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 & 27001:2013 

ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบ รับรองวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561     
– 26 กุมภาพันธ์ 2564 รับเยี่ยมส ารวจก่อน Upgrade ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 
 

บริษัท URS จ ากัด 

2561 งาน HA Forum ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 รับรางวัลการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน HA   (Re-accreditation ครั้งที่ 4) อายุการรับรอง 20 
กุมภาพันธ์ 2561 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ส านักงาน กพร. 

2561 รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) 
ในระดับสูง ผลคะแนนที่ได้ร้อยละ 96.50 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 

 

กรมสุขภาพจิต 

2561 รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม (TEPGA) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 รางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
ปี 2558 และการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ปี 2561  

 

กรมสุขภาพจิต 
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คณะท างาน 

จัดท ารายงานประจ าปีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2561 
...................................................................... 

 ตามที่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข   ได้รวบรวมและ
จัดท าเป็นรายงานประจ าปี 2561   โดยน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  และสามารถพัฒนา
องค์กรให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน               
การปฏิบัติงานและเป้าหมายที่วางไว้  สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  เพ่ือให้                 
การจัดท ารายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมจึงมีคณะท างานจั ดท ารายงานประจ าปีขึ้น 
ประกอบด้วย  ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1. นายแพทย์ศรุตพันธ์  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 2. แพทย์หญิงดวงตา  ไกรภัสสร์พงษ์  ที่ปรึกษากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
 3. นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ์   ที่ปรึกษากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
 4. นางสาวเบญจวรรญ  สามสาลี  ที่ปรึกษากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
 5. นางสาววิไล  เสรีสิทธิพิทักษ์  ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
 6. นางสาวสาลิกา  โค้วบุญงาม  ที่ปรึกษากลุ่มงานจิตวิทยา 
 7. แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 8. นางเอ็นดู  วิเรปะนะ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 9. นายแพทย์พูนพัฒน์  กมลวุฒิพงศ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย 
 10. นางบุญน า  เล้าโสภาภิรมย์  รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
 11. นางสาวปิยะรัตน์  เฉลิมสุขสันต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการปฏิบัติการ 
 12. นางสุพาณี  ตันตะโนกิจ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 13. นางวยุณี  ช้างมิ่ง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
 14. นางยุพิน  ตุ้มโหมด   ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเครือข่าย 
 15. นายแพทย์อภิชาต  แสงสิน  หัวหน้ากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
 16. แพทย์หญิงวิชุดา  จันทราษฏร์  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 
 17. นางสาวพัชรินทร์  อรุณเรือง  รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 
 18. นางลัดดา จีระกุล   หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
 19. นางสาวอินทิรา  อะตะมะ  หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 20. นางดวงจันทร์  บัวคลี่   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
 21. นางสาววงษ์เดือน  สายสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 22. นางกรชไม  วสุธาวุฒิจารณ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
 23. นางสาคร  ศรีสุริยวงษ์    หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
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 24. นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 25. นางสาวมุกรินทร์  สุพพัตกุล  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 26. นายดลทยา  สุริยนต์   หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
 27. นางสาวพรรณภา  แสงส่อง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
 28. แพทย์หญิงสลักจิต  แสงสิน  หัวหน้างานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 29. นายแพทย์ณัฐ  ไกรภัสสร์พงษ์   หัวหน้างานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ 
 30. แพทย์หญิงวรินทร  พิพัฒน์เจริญชัย หัวหน้างานบริการจิตเวชสารเสพติด 
 31. นางปวิตรา  มงคลเนาวรัตน์  หัวหน้างานบริการโรคซึมเศร้า 
 32. นางนภาพร  ทองมูล   หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ 
 33. นางสาวพวงรัตน์  จุลกะ   หัวหน้างานงบประมาณ/GFMIS 
 34. นางเปศล  บวรศักดิ์ถาวร   หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน 
 35. นายอาคม  จ ามั่น   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 36. นางปานจิต  สุขชุ่มชื่น   หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 37. นายอดิศักดิ์  โอสถพรหมมา  หัวหน้างานบริหารทรัพย์พยากรบุคคล 
 38. นางสาวอุทยา  นาคเจริญ            หัวหน้าส านักงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล  
  
 
 

 
 



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Galyarajanagarindra Institute

Department of Mental Health
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