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ประวัติความเป็นมา 
 ปี พ.ศ. 2496  แนวความคิดที่จะก่อตั้งโรงพยาบาลโรคจิตคดี เริ่มตั้งแต่ 29 กันยายน พ.ศ. 2496 
ขณะนั้นมีสถิติบุคคลที่แสดงอาการวิกลจริต หรือสติวิปลาสทางการเมืองค่อนข้างชุกชุม ระหว่างเดือนมิถุนายน 
ถึงเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2496 มีถึง 7 ราย ประกอบกับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2496  เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่
ตำรวจจับชาวญวนได้ 1 คน กำลังปีนขึ้นไปบนเครื่องบิน บี 17 ของอเมริกัน สาเหตุเพราะโรงพยาบาลโรคจิต  
ไม่มีสถานที่เพียงพอจะควบคุมรักษา พ.ต.ต.อรรนพ  พุกประยูร  ผู้กำกับ 2 ส. จึงได้เสนอต่ออธิบดีกรมตำรวจ
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นต่างหากจากโรงพยาบาลโรคจิต เพ่ือสะดวกในการควบคุม           
ดูพฤติการณ์ และป้องกันการกระทำของผู้ต้องหาหรือบุคคลบางคนที่แสดงวิกลจริตออกทางการเมือง และ            
ทางกระทำผิดอาญา  ได้เสนอความเห็นว่าควรก่อสร้างไว้ใกล้กับเรือนจำกลางบางเขน หรือเรือนจำมหันตโทษ            
บางขวาง  ใช้เนื้อที่ประมาณ 20-25 ไร่  โดยใช้เงินงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ ส่วนแบบแปลนควรหารือ          
กับกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  อธิบดีกรมตำรวจจึงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  ขอให้
จัดหาเงินเพ่ือสร้างสถานรักษาพยาบาลบุคคลที่ป่วยเป็นโรคจิตเพิ่มเติมให้เพียงพอ 
 ปี พ.ศ. 2502 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินค่าจำหน่ายแสตมป์ กศส. จำนวน 5 แสนบาท ให้กระทรวง 
มหาดไทยสร้างเรือนคนไข้วิกลจริต หรือสติวิปลาสทางการเมือง โดยจัดเข้างบประมาณปี พ .ศ. 2502 กำหนด
จะสร้างที่ตำบลลาดพร้าว รับคนไข้ได้ประมาณ 150 คน ระหว่างนั้นก็ยังมีผู้ป่วยโรคจิตก่อกวนความสงบใน
สังคมอยู่เนือง ๆ กรมตำรวจก็ขอให้โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยารับผู้ป่วยเหล่านี้ ไว้รักษา ควบคุมตัว                  
แต่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไม่สามารถรับได้ เพราะสถานที่แออัด ชำรุด และงบประมาณไม่เพียงพอ 
 ปี พ.ศ. 2504 มีรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่ามีบุคคลวิกลจริต เข้าไปในท่าอากาศยานกรุงเทพ            
หลายครั้ง  โดยมีพฤติการณ์ซุกซ่อนตัวอยู่ในเครื่องบิน เพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเครือ่งบินและผู้โดยสาร  ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือแก้ไข  
 ปี พ.ศ. 2505 กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งหน่วยงาน 2 แห่ง
คือ ตั้งนิคมสงเคราะห์อาชีพผู้ป่วยโรคจิต  เพ่ือช่วยเหลือรับผู้ป่วยทุเลาที่ไม่มีญาติดูแล กับให้จัดตั้งโรงพยาบาล
โรคจิตคดี  เพื่อรับคนไข้โรคจิตไว้รักษาดูแลกักกันไม่ให้หลบหนี ที่อาจเป็นผลเสียหายแก่คดีและความเดือนร้อน
เป็นภัยแก่ประชาชน ซึ่งแนวความคิดนี้ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องให้ศูนย์
ป้องกันอาชญากรรม  สังกัดกรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
 ตุลาคม พ.ศ. 2506  อธิบดีกรมการแพทย์ (ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว) พิจารณาเห็นว่า
ผู้ป่วยโรคจิตมีความโน้มเอียงที่จะประกอบอาชญากรรมเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำเป็นต้อง 
มีสถานที่และผู้ควบคุมดูแลกักกันโดยกวดขัน  เพ่ือป้องกันไม่ให้หลบหนีไปก่อความสงบสุขของประชาชนและ
เป็นผลเสียหายแก่คดี  จึงเห็นความจำเป็นที่จะจัดตั้งให้มีโรงพยาบาลโรคจิต เพ่ือรับผู้ป่วยประเภทนี้แยกรักษา
ต่างหากจากโรงพยาบาลโรคจิตธรรมดา กรมการแพทย์ จึงจัดทำโครงการโรงพยาบาลโรคจิตคดีเสนอกระทรวง 
เพ่ือนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พระบำราศนราดูร) กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องให้               
ศูนย์ป้องกันอาชญากรรม กรมตำรวจพิจารณา  ขณะเดียวกันก็ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 เมษายน พ.ศ. 2507 กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงพยาบาลโรคจิตคดีไป
ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ง  นายแพทย์ขจร  อันตระการ  ผู้อำนวยการ
กองโรงพยาบาลโรคจิต และนายแพทย์เจริญ วัฒนสุชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขไปประชุม 2 ครั้ง ใน

ประวติัสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เพ่ือพิจารณาโครงการก่อตั้ง โรงพยาบาล
โรคจิตคดี ที่ประชุมมีมติให้ เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลโรคจิตเป็นโครงการนิติจิตเวช  โดยกระทรวงมหาดไทยจะ
เป็นฝ่ายจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลและช่วยดำเนินการควบคุม ดูแล กักกันผู้ป่วยมิให้หลบหนี และให้
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการด้านวิชาการ ตลอดจนบริหารงาน และอำนวยการทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2510 ผู้แทนกระทรวงได้ขอรับเรื่องมาพิจารณาและศึกษาผลงานของต่างประเทศ พบว่า 
งานนิติจิตเวชทั่วโลก ทางฝ่ายสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ  กองโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ ได้เสนอ
โครงการนิติจิตเวชผ่านกรม กระทรวง เพ่ือนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องที่ 19 
คณะรัฐมนตรี ลงมติรับหลักการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510  (ตาม
หนังสือที่ สธ0402/11066 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2510) โดยให้ใช้ที่ดินซึ่งทางจังหวัดธนบุรีจัดหาให้ใน
อำเภอตลิ่งชัน  โดยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าที่ดิน  จังหวัดธนบุรีและกรมที่ดินจัดที่ดินให้ ณ บริ เวณทุ่งเนินทราย 
ตำบลทวีวัฒนา อำเภอทวีวัฒนา จำนวน 47 ไร่ 3 งาน และนางสงวน  ไชยนุวัติ  ได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่   
3 งาน 45 ตารางวา เพื่อทำถนนทางเข้า รวมเป็นเนื้อท่ีทั้งหมด 49 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา 

ปี พ.ศ. 2512  โรงพยาบาลนิติจิตเวชได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2512 ด้วยงบประมาณ 
1,800,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างตึกอำนวยการหลังแรก ราคา 600,000 บาท ตึกผู้ป่วย 1 หลัง จำนวนเงิน 
500,000 บาท  โรงครัว 1 หลัง จำนวนเงิน 100,000 บาท  บ้านพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 4 หลัง การก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514  ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์ยรรยง  โพธารามิก ผู้อำนวยการคนแรก 

ปี พ.ศ. 2514 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้รับผู้ป่วยโรคจิตจากสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีมาดูแล 
15 คน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2514 โรงพยาบาลได้ทำพิธีเปิดตึกอำนวยการโดย ฯพณฯ นายแพทย์สมบุญ 
ผ่องอักษร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตึกอำนวยการและ           
เปิดบริการอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้งนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก เป็นผู้อำนวยการคนแรก  วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2514 เริ่มบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครั้งแรก สำหรับผู้ป่วยคดีรายแรกเป็นผู้ต้องหาหญิงคดีพยายามฆ่า  
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ส่งมาตรวจสภาพจิต 

ปี พ.ศ 2518 งานนิติจิตเวชในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ นายแพทย์สุรินทร์  ปิ่นรั ตน์ 
จิตแพทย์ผู้สนใจงานนิติจิตเวช เป็นผู้อำนวยการ ที่วางรากฐานการทำงานเป็นทีมในการตรวจวินิจฉัยทาง                    
นิติจิตเวช และเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกที่มีการประชุมวินิจฉัย (case conference) ทางนิติจิตเวช               
โดยทีมสหวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์  พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นัก/เจ้าหน้าที่ 
อาชีวบำบัด มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยนิติจิตเวชตั้งแต่ พ.ศ 2518  ได้แก่ เรื่องความผิดปกติทางจิตกับการ
กระทำความผิดทางอาญาสุขภาพจิตผู้ต้องขังที่เรือนจำบางขวางและเรือนจำนครปฐม  

 

                                  
          

 
 

ตึกอำนวยการหลังแรก ตึกอำนวยการหลังปัจจุบัน 
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ปี พ.ศ. 2528  นายแพทย์ธำรง  ทัศนาญชลี  ผู้อำนวยการระว่างปี  พ.ศ.2527 -2532 เป็น
ผู้อำนวยการ  ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิชาการนิติจิตเวช ก้าวสู่วิชาการระดับชาติ 

 

  

  
 

ปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การนำของนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นผู้อำนวยการที่ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยเริ่มต้นจากกิจกรรม 5 ส  ในทุกกลุ่มงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปี พ.ศ. 2542 เริ่มดำเนินการพัฒนาคุณภาพ (Hospital Accreditation หรือ HA) และระบบบริหาร
คุณภาพ (ISO 9000) มาเป็นแนวทางการพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2543 เป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลมีการประกาศสิทธิ
ผู้ป่วยนิติจิตเวช  เพ่ือพิทักษ์สิทธิอันพึงมีพึงได้ในการรับบริการ 

ปี พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน               
ISO 9002 มีการจัดระบบบริหารงานภายในเพ่ือความรวดเร็วและประสิทธิภาพของงาน  โดยยึดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติ 53 เรื ่อง หลังจากได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO แล้ว                          
ได้ ต่ อยอดพัฒ นาคุณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ องตามระบบการพัฒ นาและรับ รองคุณ ภาพโรงพยาบาล                      
(Hospital Accreditation: HA)   
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ปี พ.ศ. 2543 มีปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตเกิดขึ ้นบ่อยครั้ง เช่นวิกฤตจากยาเสพติด การจี้ตัว
ประกันจากเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคม สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีรับสั่งผ่าน นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์
วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตขณะนั้น ให้จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (Mental Health Center: MCC) 
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตด้านจิตใจและพัฒนาวิชาการด้านวิกฤตสุขภาพจิต 
ดังนั้นโรงพยาบาลนิติจิตเวชจึงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต(พ.ศ.2543)  ต่อมามี
นโยบายให้จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง      

 ปี พ.ศ. 2544 ได้ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เพ่ือการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยจิตเวช  ผลักดันให้
โรงพยาบาลจิตเวชในภูมิภาคมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช  มีการจัดทำมาตรฐานบริการนิติจิตเวชเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
โดยไม่ต้องส่งผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เพียงแห่งเดียว  

ปี พ.ศ. 2545  นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ยกระดับจาก
โรงพยาบาลนิติจิตเวชเดิมขึ้นเป็นสถาบันทางวิชาการ ได้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประทานนามโรงพยาบาลนิติจิตเวชใหม่เพ่ือลดตราบาป (stigma) 
ของผู้ป่วยจิตเวชและทรงพระกรุณาประทานนามใหม่ว่า “สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2545 และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์
ประธานเปิดสถาบันฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ.2545 
 

 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2547 ระยะนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลเป็นสถาบันทางวิชาการและเป็นหนึ่ง
ในสามหน่วยงานนำร่องพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต  และผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
(Hospital Accreditation) มาตรฐานระบบ HA ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2547 
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ปี พ.ศ. 2550 สถาบันฯ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital Accreditation : HA)                
Re-accreditation ครั้งที่ 1  (อายุการรับรอง 12 มีนาคม 2550 – 11 มีนาคม 2553) 

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิตในการพัฒนาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต                    
พ.ศ.2551 จนสามารถประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2551  

 
 
 
 
 

 
 

 

ปี พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital Accreditation : HA)                
Re-accreditation ครั้งที่ 2  (อายุการรับรอง 21 ธันวาคม 2553 – 20 ธันวาคม 2556) 

ปี พ.ศ. 2555 สถาบันฯ ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008  รับรอง
ครั้งแรก (อายุการรับรอง 25 พฤศจิกายน 2554 – 24 พฤศจิกายน 2557) และมาตรฐาน ISO 27001:2005  
รับรองครั้งแรก (อายุการรับรอง 13 ธันวาคม 2554 – 12 ธันวาคม 2557)  

ปี พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital Accreditation : HA)                
Re-accreditation ครั้งที ่3  (อายุการรับรอง 12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560) 

ปี พ.ศ. 2558 สถาบันฯ ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  Recertification ISO 
9001:2008  รับรองครั้งที่ 2 (อายุการรับรอง 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2561) 

ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การนำของนายแพทย์ศรุตพันธุ์  จักรพันธ์ ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับรางวัลการปฏิบัติตามมาตรฐาน Clean & Green Hospital ระดับดี ของ               
กรมอนามัย (อายุการรับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2562) และผ่านการรับรองมาตรฐานการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 จากกรมอนามัย   

ปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและบริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ของสถาบันฯ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่  5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่  นครปฐม ราชบุรี  เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และพ้ืนที่กรุงเทพฯ จำนวน 7 เขตกทม. 
ได้แก่ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หนองแขม บางแค บางบอน บางพลัด ภาษีเจริญ  

ปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital Accreditation : HA)                
Re-accreditation ครั้งที่  4 (อายุการรับรอง 20 กุมภาพันธ์  2561 – 19 กุมภาพันธ์ 2564) และผ่าน                  
การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน Recertification + Upgrade ISO 9001:2015  (อายุการรับรอง 
27 กุมภาพันธ์ 2561 – 26 กุมภาพันธ์ 2564) 
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ปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯ รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ วันที่ 14-15 สิงหาคม 
2561 รางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ปี 2558 และการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง            
ปี 2561 มอบโดย น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และรางวัลหน่วยงานที่มีผล
การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (PMQA-M-F) ในระดับสูง ผลคะแนนที่ได้ร้อยละ 96.50 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 

ปี พ.ศ. 2562 สถาบันฯ รับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการรับรองมาตรฐาน  
Clean & Green Hospital ระดับดีมาก ของกรมอนามัย (อายุการรับรอง 30 กันยายน 2562–30 กันยายน 
2564) และสถาบันฯ รับโล่เกียรติยศ เป็นหน่วยงานที่มีค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ( ITA) ในระดับสูงมาก (90 คะแนนขึ้นไป) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มอบโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

ปี พ.ศ. 2563  สถาบันฯ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital Accreditation : HA)                
Re-accreditation ครั้งที่  5 (อายุการรับรอง 20 กุมภาพันธ์  2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2564) และผ่าน                  
การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 (อายุการรับรอง 27 
กุมภาพันธ์ 2564 – 26 กุมภาพันธ์ 2567) และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเป็นต้นแบบโรงพยาบาลที่ดำเนิน
มาตรการประหยัดพลังงานเป็นผลสำเร็จภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน
โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)  ระยะที่ 2  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
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ลำดับ ชื่อผู้อำนวยการ การดำรงตำแหน่ง รูปภาพ 
1 นายแพทย์ยรรยง    โพธารามิก พ.ศ. 2512 - 2515 

 

 
2 นายแพทย์สุรินทร์    ปิ่นรัตน์ พ.ศ. 2515 - 2526 

 
3 นายแพทย์สุจริต   สุวรรณชีพ พ.ศ. 2526-2527 

 

 
4 นายแพทย์ธำรง    ทัศนาญชลี 

 
พ.ศ.2527 - 2532 

 

 
5 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย  จักรพันธุ์ 

 
พ.ศ. 2532 - 2536 

 
6 นายแพทย์สุปรีชา  วงศ์พุทธา 

 
 

พ.ศ. 2536 - 2539 

 

รายนามผู้อำนวยการสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร ์
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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" มีชื่อเดิมว่า “โรงพยาบาลนิติจิตเวช” โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก

ที่ให้บริการด้านนิติจิตเวช  เป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาดกลาง ปัจจุบันมี 250 เตียง (เริ่มใช้พฤษภาคม 2563) 
สังกดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
พื้นที่รับผิดชอบ :  จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานเครือข่ายฯ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 5 

ข้อมูลทั่วไปสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

http://www.galya.go.th/
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิต เครือข่ายเข้มแข็ง ที่รวมพลังสังคม เพ่ือผู้ป่วย  ครอบครัว   
              และสังคมปลอดภัย 
 

พันธกิจ : 
1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
2. เสรมิสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต 
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพ่ือกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ 

 

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

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

 

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาภาคเีครือข่ายนิติสุขภาพจติและจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

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

การให้บริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
2. สง่เสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือ

ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนติิจิตเวชศาสตร์ 
4. ใหก้ารเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอ่ืนของภาครัฐและเอกชน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ผู้บริหารโรงพยาบาล 

 
 

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 
ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

พญ.จุฬาลักษณ์ ศรีสุวรรณวัฒน์ 
รองฯ ฝ่ายการแพทย์ 

 

นางกัลนิกา  ศรีวงศ์วรรณ 
รก.รองฯ ฝา่ยการพยาบาล 

 

ทพญ.ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ 
ผช. ด้านการปฏิบัติการ (COO) 

 
ผช. ดา้นบริหารการเปลี่ยนแปลง  

นายศุภสิทธิ์  โพธิวัฒน์ 
รองฯ ฝ่ายบริหาร 

 

นพ.พนูพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ 
รองฯ ฝ่ายเครือข่าย 

นางยุพิน  ตุ้มโหมด 
ผช. ด้านเครือข่าย 

นางวยุณ ี ช้างม่ิง 
ผช. ด้านข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 

พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 
ท่ีปรึกษาสถาบันฯ 
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ผลการดำเนนิงานด้านบริหาร 

  ➢ การบริหารทรัพยากรบุคลากร 
  ➢ การบริหารการเงิน การคลัง 

ส่วนที่ 2 
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ตารางที ่1 อัตรากำลังสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ  30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง(คน) 

อัตราตามกรอบ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการ 160 152 
2 พนักงานราชการ 27 20 
3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 80 80 
4 ลูกจ้างประจำ 34 34 
5 ลูกจ้างชั่วคราว 60 52 
6 ลูกจ้างรายคาบ 64 44 

รวม 425 382 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
แผนภูมิที่ 1 อัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลอัตรากำลังบคุลากร 

การบริหารทรพัยากรบุคคล 
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รายงานประจำปี 2563  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ตารางที ่2 อัตรากำลังข้าราชการ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 นายแพทย์ 13 12 
2 ทันตแพทย์ 2 2 
3 เภสัชกร 4 3 
4 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 3 
5 พยาบาลวิชาชีพ 83 83 
6 นักวิชาการสาธารณสุข 10 10 
7 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 2 2 
8 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1 
9 นักรงัสีการแพทย์ 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 2 
17 นักกิจกรรมบำบัด 2 2 
18 เจ้าพนักงานธุรการ 3 3 
19 นักกายภาพบำบัด 1 1 
20 เจ้าพนักงานพัสดุ 3 1 
21 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 1 
22 นักประชาสัมพันธ์ - - 
23 นักจิตวิทยาคลินิก 8 7 
24 นักจิตวิทยา 1 1 
25 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 1 
26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 4 
27 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 

รวม 160 152 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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รายงานประจำปี 2563  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ตารางที่ 2  อัตรากำลังพนักงานราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ตอ่) 

 
ตารางที ่4  อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 นักสังคมสงเคราะห์ 3 3 
2 นักกิจกรรมบำบัด 1 1 
3 นักทรพัยากรบุคคล 1 1 
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 
5 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 5 5 
6 นักประชาสัมพนัธ์ 2 1 
7 นักวิชาการพัสดุ 2 2 
8 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 
9 นักเทคนิคการแพทย ์ 1 0 
10 นักวิชาการสาธารณสุข 1 0 
11 นายแพทยผ์ู้ทรงคุณวฒุิดา้นนิตจิิตเวช 1 1 
12 แพทย์แผนไทย 1 1 
13 นักจัดการงานทั่วไป 6 3 
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 0 

รวม 27 20 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 พยาบาลวชิาชีพ 5 0 
2 นักสังคมสงเคราะห์ 1 1 
3 นักวิชาการสาธารณสุข  1 1 
4 นักวิชาการพัสดุ 2 2 
5 เจ้าพนักงานธุรการ 6 6 
6 นักจัดการงานทั่วไป 3 3 
7 นักประชาสัมพนัธ ์ 2 2 
8 พนักงานซักฟอก 1 1 
9 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 30 29 
10 ผู้ช่วยพยาบาล 5 3 
11 นักกิจกรรมบำบัด 1 1 
12 นักจิตวิทยาคลินิก 1 1 
13 นายช่างไฟฟา้ 1 1 
14 นักโภชนาการ 1 1 

รวม 60 52 
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รายงานประจำปี 2563  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ตารางที่ 5  อัตรากำลังลูกจ้างประจำ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 พนักงานการเงินและบัญช ี 2 2 
2 พนักงานธุรการ 2 2 
3 พนักงานพัสด ุ 1 1 
4 โภชนากร 1 1 
5 ผู้ช่วยทนัตแพทย ์ 1 1 
6 พนักงานพิมพ ์ 5 5 
7 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 5 5 
9 พนักงานสถิต ิ 2 2 
10 พนักงานห้องสมุด 1 1 
11 ผู้ช่วยพยาบาล 8 8 
12 พนักงานอาชีวบำบัด 1 1 
13 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 1 
14 ช่างไฟฟ้า 1 1 
15 ช่างศิลป ์ 1 1 
16 ช่างไม ้ 2 2 
 รวม 34 34 

 

ตารางที่ 6  อัตรากำลังลูกจา้งรายคาบ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง อัตรากำลัง(คน) 
อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 

1 พยาบาลวชิาชีพ 16 5 
2 วิสัญญีพยาบาล 4 4 
3 เภสัชกร 4 4 
4 ครูการศึกษาพิเศษ 10 10 
5 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 16 7 
6 พนักงานเปล 1 1 
7 เจา้พนักงานทนัตสาธารณสุข 1 1 
8 นักจิตวิทยาคลินิก 3 3 
9 นักวิชาการสาธารณสุข 2 2 
10 นักจดัการงานทั่วไป 1 1 
11 เจ้าพนักงานธุรการ 2 2 
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 2 
13 พนักงานบริการ 2 2 
 รวม 64 44 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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รายงานประจำปี 2563  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

ตารางที่ 7  อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง 
อัตรากำลัง(คน) 

อัตราเต็ม ปฏิบัติงานจริง 
1 นักกิจกรรมบำบัด 1 1 
2 นักสังคมสงเคราะห์ 3 3 
3 นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 
4 นักโภชนากร 1 1 
5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 23 
6 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 
7 นักจดัการงานทั่วไป 15 15 
8 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 
9 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 
10 จพง.การเงินและบัญชี 1 1 
11 นายช่างไฟฟ้า 1 1 
12 เจ้าพนักงานธุรการ 14 14 
13 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 2 
14 พนักงานประจำตึก 5 5 
15 พนักงานบริการ 7 7 
16 พนักงานบัตรรายงานโรค 1 1 
17 ช่างศลิป์ 1 1 

รวม 80 80 
 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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รายงานประจำปี 2563  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

แผนภูมิที่  2 แสดงประเภทอัตรากำลังบุคลากรจำแนกตามภารกิจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  จำนวนข้าราชการเกษียณอายุภายใน 5 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีม่า : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลรายรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2561-2563 

หน่วย: บาท 
ประเภทงบ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ 

งบดำเนินการ 28,858,575.00 29.81 30,343,688.95 50.97 20,299,015.47 34.22 
งบลงทุน 67,938,254.00 70.19 28,919,826.20 48.57 39,024,100.00 65.78 
เงินอุดหนุน 0 0      275,000.00 0.46 0  

รวม 96,796,829.00 100 59,538,515.15 100 59,323,115.47 100 
 
แผนภูมิที ่4 แสดงเปรียบเทียบรายรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย 

การบริหารการเงินการคลัง 

0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00

งบด าเนินการ งบลงทุน เงินอุดหนุน
ปี 2561 28,858,575.00 67,938,254.00 0
ปี 2562 30,343,688.95 28,919,826.20 275,000.00
ปี 2563 20,299,015.47 39,024,100.00 0



22 

                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 9 ข้อมูลรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ปีงบประมาณ 2561-2563   
หน่วย: บาท 

ประเภทงบ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ 
งบดำเนินการ 28,841,636.90 35.09 30,343,688.95 73.04 20,299,015.47 34.22 
งบลงทุน 53,355,989.20 64.91 10,926,226.20 26.30 39,024,100.00 65.78 
เงินอุดหนุน 0 0      275,000.00 0.66 0  

รวม 41,873.406.22 100 82,197,626.10 100 59,323,115.47 100 
 
แผนภูมิที ่5 แสดงเปรยีบเทียบรายจ่ายงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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งบด าเนินการ งบลงทุน เงินอุดหนุน
ปี 2561 28,841,636.90 53,355,989.20 0
ปี 2562 30,343,688.95 10,926,226.20 275,000.00
ปี 2563 20,299,015.47 39,024,100.00 0
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายรับเงินบำรุงแยกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2561-2563 
หน่วย : บาท 

ประเภทงบ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ 
ชำระเอง 32,298,162.50 24.35 34,397,045.00 23.73 38,749,836.50 23.69 
ประกันสุขภาพ 49,816,872.78 37.55 54,880,346.07 37.86 50,938,951.14 31.14 
ต้นสังกัด 38,398,257.84 28.94 39,265,955.18 27.09 54,612,070.20 33.38 
ประกนัสังคม 4,703,001.20 3.54 4,781,962.00 3.30 7,312,955.13 4.47 
นวดแผนไทย 4,709,600.00 3.55 4,421,030.00 3.05 3,406,083.00 2.08 
รายรับอ่ืนๆ 2,745,661.45 2.07 7,214,942.26 4.98 8,563,784.43 5.24 

รวม 132,671,555.77 100 144,961,280.51 100 163,583,680.40 100 
 
แผนภูมิที ่6 แสดงเปรียบเทียบรายรับเงินบำรุงแยกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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30,000,000.00
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ช าระเอง ประกัน
สุขภาพ

ต้นสังกัด ประกันสัง
คม

นวดแผน
ไทย

รายรับ
อ่ืนๆ

ปี 2561 32,298,162 49,816,872 38,398,257 4,703,001. 4,709,600. 2,745,661.
ปี 2562 34,397,045 54,880,346 39,265,955 4,781,962. 4,421,030. 7,214,942.
ปี 2563 38,749,836 50,938,951 54,612,070 7,312,955. 3,406,083. 8,563,784.



24 

                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561-2563 
หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ 

ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าจ้าง 
พกส. 

14,414,238.33 13.00 19,134,947.00 12.02 24,420,141.81 11.51 

ค่าตอบแทน 26,079,167.98 23.55 29,910,065.03 18.78 37,727,893.44 17.78 
ค่าใช้สอย 21,138,802.60 19.08 33,583,601.55 21.09 36,351,800.63 17.13 
ค่ายา/เวชภัณฑ์ 23,633,498.67 21.33 39,052,895.18 24.52 58,713,208.80 27.67 
ค่าวัสดุอาหาร/สำนักงาน 
และอื่นๆ 

12,789,998.34 11.54 11,017,394.37 6.92 15,150,474.60 7.14 

ค่าสาธารณูปโภค   3,514,555.51 3.17 5,322,290.57 3.34 6,639,434.49 3.13 
ค่าครุภัณฑ์   6,885,061.71 6.21 11,437,009.62 7.18 26,363,397.04 12.42 
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง   2,347,005.20 2.12 9,803,311.41 6.16 6,850,452.75 3.23 

รวม 110,802,313.40 100 159,261,514.73 100 212,216,803.46 100 
 

 
แผนภมูิที ่7  แสดงเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการดำเนินงานด้านบริการ 
 ➢ การให้บริการรักษาจำแนกประเภท  
 ➢ การให้บริการผู้ป่วยนอก  
 ➢ การให้บริการผู้ป่วยใน  
 

 

ส่วนที่ 3 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
ตารางที่ 12 การให้บริการรักษา สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
หน่วย 
นับ 

Baseline ผลปฏิบัติงาน 
ปี 2563 2561 2562 

1 จำนวนเตียงทั้งหมด เตียง 185 235 250 
2 อัตราการครองเตียง     
 - ปัจจุบัน 250 เตียง (เริ่มใช้ พ.ค. 2563) อัตรา 76.47 85.78 84.71 
3 จำนวนผู้ป่วยนอกรวมทัง้หมด ราย 65,401 69,684 69,769 
 3.1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ คน 4,896 5,291 4,777 
 3.2 จำนวนผู้ป่วยนอกเก่า ราย 60,505 64,393 64,992 
 3.3 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (วันทำการ) ราย/วัน 268 288 289 
 3.4 จำนวนผู้ป่วยนอกแยกตามประเภท ราย 56,700 61,044 61,611 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช ราย 532 616 630 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ราย 41,315 45,343 47,632 
 - ผู้ป่วยสารเสพติด (เฮโรอีน/ยาบ้า/กาว) ราย 2,311 2,502 2,520 
 - ผู้ป่วยสุรา ราย 821 994 808 
 - ผู้ป่วยทางกาย ราย 11,721 11,589 10,021 
4 บรกิารคลินิกพิเศษ     
 - คลินิกสง่เสริมพัฒนาการเด็ก (อายุ 0-5 ปี) ราย 455 281 286 
 - คลินิกจติเวชเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) ราย 2,331 2,698 2,485 
 - คลินิกจิตเวชวัยรุ่น ( อายุ 13-15 ปี) ราย 1,126 1,209 1,251 
 - คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป) ราย 1,397 796 907 
 - คลินิกแพทย์แผนไทย ราย 16,239 17,286 15,278 
 - คลินิกผู้รับบุตรบุญธรรม (ใน/นอกเวลา) ราย 18 20 0 
 - คลินิกแพทย์แผนจนี ราย N/A 2,872 2,523 
5 จำนวนผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น (คน) ราย 4,729 4,959 5,033 

 5.1 ยอดยกมาจากเดือนที่แล้ว คน 2311 2,429 2,487 
 5.2 รับไว้รักษาในสถาบันฯ คน 2418 2,530 2,546 
 - รับครั้งแรก คน 1,136 1,203 1,172 
 - รับครั้งรอง คน 1,252 1,327 1,374 

 
ทีม่า : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 

การให้บริการรักษาจำแนกประเภท 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที่ 12 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2561-2563 (ต่อ) 
 

ลำดบั กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

Baseline ผล
ปฏิบัติงาน 
ปี 2563 

2561 2562 

 5.3 จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน คน 192 200 210 
 5.4 จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล(ไม่สะสม) คน 1,187 2,525 2,546 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช คน 95 129 65 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป คน 1,697 1,744 1,791 
 - ผู้ป่วยติดสารเสพติด คน 520 545 592 
 - ผู้ป่วยติดสุรา คน 106 106 75 
6 จำนวนวันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาในสถาบันฯ (วัน)  29 27 31 
 - ผู้ป่วยนิติจิตเวช วัน 70 68 90 
 - ผู้ป่วยส่งรักษาตาม ป.อาญา ม.48 วัน 78 154 75 
 - ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป วัน 29 27 29 
 - ผู้ป่วยสารเสพติด วัน 16 20 22 
 - ผู้ป่วยสุรา วัน 18 29 20 
7 จำนวนผู้ป่วยนิติจิตเวชรับไว้ในโรงพยาบาล/แหล่งนำส่ง คน 96 127 85 
 - ศาล คน 40 45 27 
 - สถานีตำรวจภูธร คน 8 5 8 
 - สถานีตำรวจนครบาล คน 7 2 3 
 - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คน 14 17 14 
 - สำนักงานคมุประพฤติ คน 17 43 20 
 - ญาติ คน 1 2 0 
 - สถานพนิิจคุ้มครองเด็ก และเยาวชน คน 5 3 3 
 - เรือนจำ คน 3 7 7 
 - ศูนยฝ์ึก และอบรมเด็กและเยาวชน คน 0 0 2 
 - Refer คน 1 2 0 
 - อ่ืน ๆ  คน 0 1 1 

 
ทีม่า : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที ่12 การให้บริการรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2561-2563 (ต่อ) 
 

ลำดับ กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

Baseline ผล
ปฏิบัติงาน 
ปี 2563 2561 2562 

8 จำนวนผู้ป่วยนิติจิตเวชรับไว้ในโรงพยาบาล 
จำแนกตามประเภทคดี 

คน 96 127 85 

 - หมิ่นพระมหากษัตรยิ์ คน 4 0 0 
 - ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ คน 4 5 2 
 - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คน 10 17 12 
 - ความผิดต่อชีวิต คน 17 12 11 
 - พยายามฆา่ คน 5 6 4 
 - ทำร้ายร่างกาย คน 4 4 5 
 - วางเพลิง คน 1 1 0 
 - พรบ. อาวุธปืน คน 1 1 3 
 - พรบ. อาวุธมีด คน 0 0 1 
 - พรบ. ยาเสพติด คน 9 11 5 
 - พรบ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสารเสพติด คน 18 42 20 
 - พรบ. คนเข้าเมือง คน 14 17 16 
 - นิติจิตเวชเพ่ือการวินิจฉัย คน 1 2 1 
 - อ่ืน ๆ  คน 8 9 5 

 
 
 
ตารางที่ 13 การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559 – 2563 
 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 51,124 55,686 65,401 69,684 69,769 

 - ผู้ปว่ยนอกเก่า (ราย) 47,158 51,598 60,505 64,393 64,992 
 - ผู้ปว่ยนอกใหม่ (คน) 3,966 4,088 4,896 5,291 4,777 
ผู้ปว่ยในทั้งหมด (ราย) 3,959 4,414 4,729 4,959 5,033 

 - รับไว้ครั้งแรก 1,040 1,158 1,136 1,203 1,172 

 - รบัครัง้รอง 1,134 1,103 1,282 1,327 1,374 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกลัยาณ์ราชนครนิทร์ 
 

การให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
แผนภมูิแสดงการให้บริการ ผู้ป่วยนอก  

สถาบันกลัยาณร์าชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 8 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอกรวม (ราย)  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่9  แสดงการให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า (ราย) และผู้ป่วยใหม่ (คน) ปีงบประมาณ 2561 -2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ทีม่า : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอกรวม(ราย)  (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 

 
แผนภูมิที่ 11 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) เฉลี่ยต่อวันทำการ ปีงบประมาณ 2561-2563 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที ่12 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก (ราย)จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่13 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 

ทีม่า : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์ 
 

 
 
 
 
 
 

0
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30000
40000
50000

นิติจิตเวช จิตเวชท่ัวไป สารเสพติด สุรา
ปี 2561 532 41,315 2,311 821

ปี 2562 616 45,343 2,502 994

ปี 2563 630 47,632 2,520 808
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงผู้ป่วยนอกรวม(ราย) จำแนกช่วงอายุ 0-15 ปี  ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 15 แสดงผู้ป่วยนอกรวม (ราย) จำแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณข์ึน้ไป ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์ 
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ปี 2563 286 2,485 1,251
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34 

                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 16 แสดงผู้ป่วยนอก(ราย) จำแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณข์ึ้นไป ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที ่14  ผู้ป่วยนอก(ราย) จำแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ลำดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2563 
 
 

ICD 10 DIAGNOSIS TOTAL % 

F32 DEPRESSIVE EPISODE 12,887 18.47 
F20 SCHIZOPHRENA 12,532 17.96 
F41 OTHER ANXIETY DISORDERS 4,450 6.38 
F31 BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 2,893 4.15 
F90 BEHAVIORAL AND EMOTIONAL 2,094 3.00 

F06 OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND 
DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE 

1,904 2.73 

F15 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO OF OTHER 
STIMULANTS, INCLUDING CAFFEINE 

1,717 2.46 

F43 TEACTION TO SEVERE STRESS, AND ADJUSTMENT DISORDERS 1,569 2.25 
F25 SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS 1,247 1.79 
F51 Nonorganic sleep disorders 945 0.66 

                โรคตามอ่ืนๆ 27,531 40.15 
 
 

แผนภูมิที่ 17 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก (รวม) ที่มารับบริการ 10 อันดับโรค ปีงบประมาณ  2561 – 2563 
 

 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที ่18 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก (รวม) ที่มารบับริการ จำแนก 8 จงัหวดัรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กทม. คอื ข้อมูลผูม้ารบับริการทุกเขต 
 

แผนภูมิที่ 19 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) ที่มารับบริการ จำแนก 7 เขตรับผิดชอบในกทม. ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงการให้บริการ ผู้ป่วยใน  
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 20 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน (ราย) ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 
แผนภูมทิี่ 21 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน (ราย)   (รายเดือน)  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 22 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน (ราย) เฉลี่ยต่อวันทำการ  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 23 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 24 แสดงอัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2561-2563 (ปัจจุบัน 250 เตียง) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 25 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน Re-admit 28 และ 90 วัน ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 26 แสดงจำนวนผู้ป่วยในรวม (ราย) จำแนกช่วงอายุ 0-18 ปี  ปีงบประมาณ 2561-2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่27 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำแนกช่วงอายุ 0-18 ปี  ปีงบประมาณ 2561 -2563 

 

 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

แผนภูมิที่ 28 แสดงจำนวนผู้ป่วยในรวม(ราย) จำแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่29 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน(ราย) จำแนกช่วงอายุ 60 ปีบริบูรณข์ึ้นไป  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ตารางที ่15  ผู้ป่วยในรับไว้ จำแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ลำดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2563 
 

ICD 10 DIAGNOSIS TOTAL % 

F20 SCHIZOPHRENA 1,108 43.52 
F15 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF OTHER STIMULANTS, INCLUDING CAFFEINE 
453 17.80 

F32 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 
USE OF ALCOHOL 

231 9.07 

F31 DEPRESSIVE EPISODE  142 5.58 
F23 OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE 

AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE 
96 3.85 

F06 ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS 80 3.14 
F12 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE                 

TO  MULTIPLE DRUG USE AND USE OF OTHER 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES   

78 3.06 

F10 BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 76 2.99 
F19 SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS 71 2.79 
F25 MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO 

USE OF CANNABINOIDS 
64 2.51 

             โรคอ่ืน ๆ  147 9.27 
 

 
แผนภูมิที่ 30 แสดงจำนวนผู้ป่วยในรวม (ราย) จำแนก 10 อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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แผนภูมิที ่31 แสดงจำนวนผู้ป่วยในรวม (ราย) จำแนก 8 จังหวัดรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กทม. คอื ข้อมูลผูม้ารบับริการทุกเขต 

 
แผนภูมิที่ 32 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน (ราย) จำแนกตามเขตรับผิดชอบในกทม.ปีงบประมาณ 2561-2563 

 

 
 

ที่มา : งานเวชระเบียน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ 
➢ การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน 
➢ งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 
➢ การพัฒนางาน 

• ด้านนิติจิตเวช  

• ด้านเครือข่ายระบบบริการสขุภาพจิตและจิตเวช            
ในเขตสุขภาพที่ 5 

• ด้านพัฒนาคุณภาพ 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
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ตารางที่ 16 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน  
 

ลำดับ กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการปฏิบัติงาน     

ปี 2563 

1 การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ (ในประเทศ) ราย/ครั้ง 243/9 

 - สถาบัน/รพ.ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ราย/ครั้ง 195/4 

 - สถาบัน/รพ. นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ราย/ครั้ง 16/1 

 - สถานศึกษา   

        - รัฐบาล ราย/ครั้ง 30/3 

         - เอกชน ราย/ครั้ง 2/1 

2 การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ (ต่างประเทศ) ราย/ครั้ง 3/1 

  - สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ราย/ครั้ง 3/1 

3 หน่วยงานอ่ืน ๆ ศึกษาดูงาน   

 3.1 ระดับปริญญาตรี ราย/ครั้ง 48/5 

 3.2 ระดับหลังปริญญา ราย/ครั้ง - 

 3.3 ระดับอ่ืนๆ ราย/ครั้ง 195/4 

 3.4 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ  ราย/ครั้ง 3/1 

4 หน่วยงานอ่ืนที่มาฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน   

 4.1 ระดับปริญญาตรี ราย/ชั่วโมง 368/46,145 

 4.2 ระดับหลังปริญญา ราย/ชั่วโมง - 

 4.3 แพทย์ประจำบ้าน ราย/ชั่วโมง 26/2,080 

 4.4 ระดับอ่ืน ๆ ราย/ชั่วโมง 4/1,141 

 
ที่มา : งานฝึกอบรมและงานห้องสมุด  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
 

การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัตงิาน 
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ตารางที่ 17 ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  
 

ลำดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
 

ผลงานวิชาการที่นำเสนอรูปแบบ Poster งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครัง้ท่ี 19                 
1. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อ 

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและการกลับเป็นซ้ำของ              
ผู้ป่วยโรคจติเภท 

นางกฤษณา อำคา 

2. ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหาความ
เจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มในผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัว           
ในหอผู้ป่วย 

นางสาวบุปผา ดวงเดือน 

3. ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท 

นางสาวเพ็ญพรรณ์ ชิตวร 
นางสาวอรพรรณ เสนาะ 

4. ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการจัดการความเครียด            
ต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว 

นางเพ็ญพุฒิ คงพาณชิย์ตระกูล 

5. การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการ
ก้าวร้าวรุนแรง 

นายไพโรจน์ สุขเกิด 

6. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความคิด
ฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับการรักษาใน 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นางยุพิน ตุ้มโหมด 

7. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยนิติจิตเวชที่มารับบริการ
ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

เบ็ญจมาศ  พฤฒารา 
วิภาพร สิทธิจันทร์ 

ผลงานวิชาการที่นำเสนอรูปแบบ Poster งานประชุมวิชาการ 11 th European Congress on Violence in 
Clinical Psychiatry 

1. Effectiveness of the Galya Individ ualized 
Competency Restoration Program (Galya-ICRP) on 
Competency to Stand Trial in Forensic Psychiatric 
Patients 

ดร.อุทยา นาคเจริญ 
นางสาวภาวินี บุตรแสน 

ผลงานวิชาการที่นำเสนอรูปแบบ Power point งานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย                
ครั้งที ่43 ประจำปี 2563 

1. เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่: ชีวิตของผู้ป่วยทางจิต และความต้องการ
การดูแล”(NEW NORMAL: LIFE OF PEOPLE WITH 
MENTAL ILLNESS AND THE NEED FOR CARING) 

นางสุดสาคร   จำมัน่ และคณะ 

ที่มา : กลุ่มภารกิจนิตสิุขภาพจติ  สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร ์
 
หมายเหตุ :  รายละเอียดบทคัดย่องานวิจัยอยู่ที่ภาคผนวก 
 

งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 
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❖ การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการพัฒนางานด้านนิติจิตเวช อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563

มีการดำเนินงานใน 6 มิติ ดังนี้  
1. Medical Service Center & Referral Center สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรมการดูแลผู้รับบริการ(The Care Program Approach: CPA) โปรแกรมที่
ทีมสหวิชาชีพร่วมกันกำหนดระยะเวลา ปัญหา/ความเสี่ยง/ความตอ้งการของผู้รับบริการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติ
การ/กิจกรรมการบำบัด และการประเมินผลสำหรับผู้รับบริการแต่ละรายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่
ละวิชาชีพร่วมกันกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการกับปัญหา/ความเสี่ยง/ความต้องการของผู้รับบริการแต่ละ
รายตามความเหมาะสม และจัดทำเป็นโปรแกรมการดูแลผู้รับบริการรายบุคคล (Individual Care Program 
Approach: ICPA) ปัจจุบันสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้พัฒนา CPG การดำเนินงานในคลินิกอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้กับผู้ป่วยใน โดยสามารถอธิบายได้ว่า ผู้รับบริการนิติจิตเวชตึกนิติภัทรได้รับการพยาบาลตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนตามแนวทางการดูแลผู้รับบริการนิติจิตเวชตามระยะ และใน
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้ป่วยนิติจิตเวชเข้ารับบริการ จำนวน 44 ราย โดยมีผู้ป่วยเข้า GCPA ทั้งหมด 38 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 86.36  

ร้อยละผู้ป่วยนิติจิตเวชแต่ละระยะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ ต.ค. 61- ก.ค. 62 
คิดเป็นร้อยละ 86.40 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผู้ป่วยนิติจิตเวชแต่ละระยะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คิดเป็นร้อยละ 85.71 

นอกจากนี้ได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชตามระยะ (Phasing) โดยในปีบประมาณ 2563 
ผู้รับบริการนิติจิตเวชตึกนิติภัทรได้รับการพยาบาลตามสภาพปัญหา ความต้องการและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชตามระยะ (Phasing) รอบ 6 เดือนหลังเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่ง
สามารถประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่สามารถปฏิบัติได้ตรงตามที่ทีมสหวิชาชีพ
ต้องการ (คะแนนสูงหมายถงึผู้ป่วยมีความสามารถในการทำกิจกรรมสูง) 

นอกจากนี้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดทำแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน เพ่ือให้การบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดทำคูม่ือการให้บริการ
ตรวจจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)เพ่ือเพ่ิมช่องทางการบำบัดรักษาและเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทัว่ประเทศ  
2. Research & Development Center  มีการพัฒนางานวิจัยทางคลินิก/ระบบ ระดับชาติ การวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการและแก้ไขปัญหาระดับประเทศ รวมถึง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการส่งเสริมป้องกัน บำบัด รักษาโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ  ดังนี้    
 
 

การพฒันางานด้านนิตจิิตเวช /เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5/งานด้านคุณภาพ 
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2.1 ผลงานวิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็น 
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเสร็จสิ้นในป ี2563 คือ  

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและ
การกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

2. ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหาความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มใน
ผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย 

3. ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท 
4. ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์

สองข้ัว 
5. การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง 
6. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

ที่มารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์ 
7. Effectiveness of the Galya Individ ualized Competency Restoration Program 

(Galya-ICRP) on Competency to Stand Trial in Forensic Psychiatric Patients 
 

งานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2563-2565  
1. การศึกษาลักษณะคำตอบในแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกในผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีทางเพศ: 

กรณีศึกษา 
2. การพัฒนาต้นแบบและผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดที่เน้นการแสดงออกต่อพฤติกรรมก้าวร้าว

ของผู้ป่วยในโรคจิตเภท 
3. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยนิติจิตเวชที่มารับบริการทีส่ถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
4. การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยรายกิจกรรมของการให้บริการผู้ป่วยนิติจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์ 
5. ความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์ 
 

2.2 มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้  
 2.2.1 นำเสนอในงานประชุมวิชาการ 11 th European Congress on Violence in Clinical 
Psychiatry ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ Oslo Lillestrom-Norway  คือ Effectiveness of the 
Galya Individ ualized Competency Restoration Program (Galya-ICRP) on Competency to Stand 
Trial in Forensic Psychiatric Patients 

2.2.2 นำเสนอในการประชุมวิชาการงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 19 (Mental 
Health in the COVID-19 Pandemic) ระหว่างวันที่  6-7 สิ งหาคม 2563 ณ  โรงพยาบาลศรีธัญญา              
กรมสุขภาพจิต  จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  
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1. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและ
การกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

2. ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหาความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มใน
ผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย 

3. ผลของโปรแกรมการปรบัความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท 
4. ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์

สองขัว้ 
5. การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง 
6. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

ทีม่ารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
7. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยนิติจิตเวชที่มารับบริการที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

3. Training Center มีการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสุขภาพ และเป็นหน่วย
จัดการเรียนการสอนตามประเด็นความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง   

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีหลักสูตรที่ได้รับรองจากกรมสุขภาพจิต แต่ในปีงบประมาณ 2563 มี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศได้ นั่น
คือ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ และหลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช เนื่องจาก
ทั้งสองหลักสูตรมีรายวิชาการฝึกปฏิบัติและศกึษาดูงานภายในสถาบนักัลยาณร์าชนครินทร ์ 

แต่อย่างไรก็ตามได้จัดการเรียนการสอนตามประเด็นความเป็นเลิศ ผ่านแอปพลิเคชั่น Webex ได้แก่ 
หลักสูตรนิติจิตเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ซึ่ง
ไดร้ับประกาศนียบัตรการรับรองจากกรมสุขภาพจิตและมีการประเมินผลหลักสูตร 
4. Database & Network มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และดำเนินการให้เป็นลักษณะเครือข่าย เชื่อมโยง
ระหว่างแผนการรักษา และประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง  

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยกลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต ได้จัดทำระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการกำกับติดตามให้ผู้ป่วยนิติจิตเวช ผู้ต้องขังจิตเวช
เข้าถึงบริการและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขณะอยู่ในเรือนจำและภายหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน ซ่ึงนับเป็น
การดำเนินงานให้เป็นลักษณะเครือข่าย เชื่อมโยงระหว่างแผนการรักษา และประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หน่วยงานกรมสุขภาพจิต หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้วเสร็จ รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ใน
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) ทั้งนี้เพ่ือนำข้อมูล
จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพต่อไป                         
5. Reference Center มีการถ่ายทอดผลงานวิจัย และเทคโนโลยี นำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูล 
ให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ multidisciplinary approach และครบวงจร 



51 

                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

หน่วยงานระบบสาธารณสุขและหน่วยงานระบบราชทัณฑ์ ได้นำผลงานวิชาการ/นวัตกรรม จาก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไปใช้ประโยชน์ในกรดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช ได้แก่ มาตรฐาน
ระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช แนวทางการบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช สื่อโปสเตอร์ 
(โรคจิต/โรคซึมเศร้า/ภาวะเพ้อจากการถอนสุรา) วิดีทัศน์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช (วิดีทัศน์ชุดดูแลเธอ
ด้วยรักและวิดีทัศน์เรื่องปลดตรวน สู่การรักษา 2560) แผ่นพับการบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช ตามประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 และแผ่นพับการบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช ตามประมวลกฎหมาย 
มาตรา 48 

นอกจากนี้ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับการ
อ้างอิงจากหนว่ยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
6. National Body and Policy Advocacy มีการพัฒนาเป็นหน่วยงานระดับชาติ  

ปี 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซ่ึงเป็นโครงการตามประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการ
ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อปี 2560 ในปี 2561 โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต และในปี 2562 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ ทั้งนี้เพ่ือวางแผนและ
ดำเนินการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่าง                 
เท่าเทยีมเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนตลอดไป 

ผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามารถสรุปได้ว่า 
ปัจจุบันมีเล่มแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรอืนจำและทัณฑสถาน ซึ่งเนื้อหา
ประกอบด้วย 1) การกำหนดบริการ/กิจกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 2) 
โปรแกรมเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนปล่อย 3) ระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช และ 4) การ
จัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชประจำเดือน  

นอกจากนี้ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Telepsychiatry ของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัด
กรมสุขภาพจิตมีพร้อมให้บริการร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 11 แห่งจาก 14 แห่งทั่วประเทศ ส่งผล
ให้มีจำนวนผู้ต้องขังจิตเวชได้รับการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,053 ราย ซึ่ง
นับเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ต้องขังจิตเวช (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) รวมทั้ง
สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีเตียงรองรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยในทั่วประเทศ ครบทั้ง 
14 แห่งทัว่ประเทศ 

 แต่อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่ านมา พบว่า การให้บริการตรวจจิตเวชทางไกล 
(Telepsychiatry) ระหว่างสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังมา
ครอบคลุมครบทั้ง 14 แห่ง รวมทั้งในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยังไม่มีการให้บริการดังกล่าว
ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จึงได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือการ
ให้บริการตรวจจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)เพ่ือให้การบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งดำเนินการ
เผยแพร่แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 
2.1 การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 5 
        แผนภูมิที่ 33 แสดงการเข้าถึงบริการโรคจิต เขตสุขภาพที ่5  ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

      
 

จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคจิตเภท ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน              
ในภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 5 เท่ากับร้อยละ 97.79 และผ่านเกณฑท์ุกจังหวัด    

 
 แผนภูมทิี่ 34 แสดงการเข้าถึงบริการโรคซมึเศร้า  ปีงบประมาณ 2561 – 2563 

          

                  
  

ทีม่า : กลุ่มภารกิจเครือข่าย 
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 จากข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายร้อยละ 68 ผลการดำเนินงาน                
ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 เท่ากับร้อยละ 68.17 ข้อมูลจาก HDC พบว่าผ่านเกณฑ์ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร และไม่ผ่านเกณฑ์ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ประเด็นคือ ข้อมูลก่อนปี 2563 ใช้จาก thaidepression เป็น
ข้อมูลสะสม มาตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน   
       
 

     แผนภูมิที ่35 แสดงอัตราการฆ่าตวัตาย ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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 ่าตัวตายส าเร็จ ปี 2561 2.09 5.89 3.22 4.18 4.01 6.7 2.04 3.67 5.49
 ่าตัวตายส าเร็จ ปี 2562 6.21 7.03 6.18 5.15 7.21 4.15 5.33 3.93 5.79
 ่าตัวตายส าเร็จ   ปี2563 8.86 8.29 7.66 7.49 6.86 6.85 5.17 4.93 6.85
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ทีม่า : กลุ่มภารกิจเครือข่าย 
 

จากข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของเขตสุขภาพที่  5 ปี  2561 ถึง ปี  2563 ในภาพรวม               
เขตสุขภาพที่ 5 และรายจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้น และ ปี 2563 อัตราการฆ่าตัวตายเกินเกณฑ์ จำนวน 6 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (เกณฑ์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร) เรียงข้อมูลจากมากที่สุดดังนี้ 8.86, 8.26, 7.66, 7.49, 6.86, 6.85 ตามลำดับ มี 
2 จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายน้อยกว่าเกณฑ์ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร 5.17 และ 4.93 ส่วน
ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 เท่ากับ 6.85 ในส่วนนี้ ปี 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้
ประชาชน มีภาวะเครียด บางคนตกงาน ประกอบอาชีพไม่ได้ ทำให้สูญเสียรายได้ สิ่งที่ได้ดำเนินการเป็น
โครงการฟ้ืนฟูจิตใจจากสถานการณ์โควิด-19 มีการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ และมีการส่งเสริมป้องกัน 
สร้างวัคซีนใจให้กับประชาชนและวัคซีนครอบครัว 
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2.2 การพัฒนาระบบบริการตามมาตร านและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care) ในหน่วยบริการ  
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนา รพศ./รพท. และ รพช.ในระดับเขตสุขภาพที ่5 

ปีงบประมาณ 2563 
1. เขตสุขภาพท่ี.........5............... ประกอบด้วย.......8................จังหวัด ดังนี้ 

1) ราชบุรี 
2) นครปฐม 
3) กาญจนบุร ี
4) สุพรรณบรุ ี
5) สมุทรสาคร 
6) สมุทรสงคราม 
7) เพชรบุรี 
8) ประจวบคีรีขันธ์ 

2. จำนวน รพศ.(A) ทั้งหมดในเชตสุขภาพ .........4...........แห่ง 

จำนวน รพท.(S) ทั้งหมดในเขตสุขภาพ .........6...........แห่ง 
3. จำนวน รพช.(M1-F3) ทั้งหมดในเขตสุขภาพ .........56............แห่ง 

4. รายชื่อ รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพทีผ่่านเกณฑ ์
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
1. รพ.ราชบุร ี
2. รพ.บ้านโป่ง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี ้
1. รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
1. รพ.พระจอมเกล้า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี ้
1. รพ.ประจวบครีีขันธ ์
2. รพ.หัวหิน 
 

6. รายชื่อ รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพท่ียังไม่ผ่านเกณฑ ์
จังหวัดนครป ม ดังนี ้
   1. รพ.นครปฐม 
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี ้
   1. รพ.พหลพลพยุหเสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
   1. รพ.เจ้าพระยายมราช 
จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี ้
   1. รพ.สมุทรสาคร 
 

 จำนวน....6....แห่ง คิดเป็นร้อยละ..60.... 

5. รายชื่อ รพช. ในเขตสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ ์
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
1. รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
 2. รพ.สวนผึ้ง 
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี ้
1. รพ.มะการักษ ์
2. รพ.พระสังฆราชองค์ที่ 19 
3. รพ.เลาขวัญ 
4. รพ.ไทรโยค 
5. รพ.สังขละบรุ ี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
  1. รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่17 
  2. รพ.อู่ทอง 
  3. รพ.ดอนเจดีย ์

7. รายชื่อ รพช. ในเขตสุขภาพท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ ์
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
   1. รพ.โพธาราม 
   2. รพ.ดำเนินสะดวก 
   3. รพ.วัดเพลง 
   4. รพ.ปากท่อ 
   5. รพ.บางแพ 
   6. รพ.เจ็ดเสมียน 
   7. รพ.บ้านคา 
จังหวัดนครป ม ดังนี ้
   1. รพ.สามพราน 
   2. รพ.กำแพงแสน 
   3. รพ.บางเลน. 
   4. รพ.ดอนตูม 
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  4. รพ.เดิมบางนางบวช 
จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี ้
1. รพ.กระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี ้
1. รพ.นภาลัย 
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
1. รพ.ชะอำ.  
2. รพ.บ้านลาด 
3. รพ.แก่งกระจาน 
4. รพ.บ้านแหลม 
 
 

   5. รพ.หลวงพอ่เปิ่น 
   6. รพ.ห้วยพลู 
   7. รพ.พทุธมณฑล 
   8. รพ.นครชัยศร ี
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี ้
   1. รพ.ทองผาภูมิ 
   2. รพ.บ่อพลอย 
   3. รพ.สถานพระบารม ี
   4. รพ.ท่ากระดาน 
   5. รพ.ด่านมะขามเตี้ย 
   6. รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
   7. รพ.ห้วยกระเจา 
   8. รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 
   9. รพ.ศุกร์ศิริศรสีวัสดิ ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ดงันี้ 
   1. รพ.ด่านช้าง 
   2. รพ.ศรีประจันต ์
   3. รพ.สามชุก 
   4. รพ.บางปลาม้า 
   5. รพ.หนองหญ้าไซ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี ้
   1. รพ.อัมพวา 
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
   1. รพ.ท่ายาง 
   2. รพ.หนองหญ้าปล้อง 
   3. รพ.เขาย้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี ้
   1. รพ.บางสะพาน 
  2. รพ.สามร้อยยอด  
  3. รพ.กุยบุรี 
  4. รพ.บางสะพานน้อย 
  5. รพ.ปราณบุร ี
  6. รพ.ทับสะแก 

   

 จำนวน........17...แห่ง คิดเป็นร้อยละ..30.36. 

 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 ประกอบด้วย 8 จังหวัด มี
รพศ. ระดับ A จำนวน 4 แห่ง รพท.ระดับ S  จำนวน 6 แห่ง รพช. ระดับ M1-F3 จำนวน 57 แห่ง ผลการประเมิน 
รพ. ระดับ A,S ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับ 1 
ทุกด้าน ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านขีดความสามารถระบบบรกิาร อีก 6 ด้าน ได้แก่ 
การวินิจฉัย การให้การดูแลทางสังคมจิตใจ การส่งเสริมป้องกัน ระบบยา ด้านการส่งต่อ ด้านการติดตามดูแล จำนวน 
6 แห่ง จาก 10 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 60 ส่วนผลการประเมิน รพ.ระดับ M1-F3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 ทุก
ด้าน จำนวน 17 แห่งจาก 56 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 30.36 
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ตารางที่ 18 การพัฒนาระบบบริการตามมาตร านและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care) ในหน่วยบริการระดบั  
A, S, M1, M2 
 

จังหวัด โรงพยาบาล ระดับ จำนวนเตียง Acute care 
กาญจนบุรี รพ.พหลพลพยหุเสนา S 4 

รพ.มะการักษ์ M1 4 
 รพ.ทองผาภูมิ M2 2 
 รพ.สมเด็จพระสัง ราชองค์ที่ 19 M2 2 
สุพรรณบุร ี รพ.เจ้าพระยายมราช A 6 

รพ.สมเด็จพระสัง ราชองค์ที่ 17 M1 4 
 รพ.อู่ทอง M2 2 
นครป ม รพ.นครป ม A 4  
 รพ.สามพราน M2 2 
ราชบุร ี รพ.ราชบุรี A 16 

รพ.บ้านโป่ง S 2 
รพ.โพธาราม M1 2 
รพ.ดำเนินสะดวก M1 2 

สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร A 6 
รพ.กระทุ่มแบน M1 2 

สมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า S 4 
เพชรบุร ี รพ.พระจอมเกล้า S 2 
 รพ.ชะอำ M2 2 
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ S 4 

รพ.หัวหิน S 4 
 รพ.บางสะพาน M2 2 

รวม  21 หน่วยงาน A=4, S=6, M1=5, 
M2=6 

78 เตียง 

          
 จากข้อมูลการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care)                  

ในหน่วยบริการทุกระดับของเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 พบว่า มีโรงพยาบาลระดับ A = 4 แห่ง ระดับ S=6 แห่ง                       
ระดับ M1 = 5 แห่ง M2 = 6 แห่ง รวม 21 แห่ง รพ.ที่มีจำนวนเตียง Acute Care มากที่สุด คือ รพ.ราชบุรี มี
หอผู้ป่วยจิตเวช 16 เตียง  ส่วน รพ.ที่ไม่มีหอผู้ป่วยจิตเวชจะ admit ที่ตึกอายุรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
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❖ การพัฒนางานด้านวิกฤตสุขภาพจิต 
 ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์  มีการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ดังนี้ 
➢ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 5 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต ใน 8 จังหวัด/เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมทำแผน
รับมือกับภาวะวิกฤตร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
  ผลการดำเนินงาน  จากการวิเคราะห์ พ้ืนที่ พบว่า ข้อมูลภัยพิบัติใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย 
นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเขต
สุขภาพที่ 5 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำ
ของมนุษย์ ในปี 2563 มีวางแผนรับมือกับภาวะวิกฤต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต   
ระยะเวลาการดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งระยะการ
เกิดภัยพิบัติ 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยทีม MCATT ร่วมดำเนินงานในระยะ
ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ หากพบผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเยียวยา
จิตใจ ติดตามดูแล จนหมดความเสี่ยง/เข้าสู่กระบวนการรักษา 
              กรณีเกิดโรคไวรัสโคโรนา(Covid19) มีการลงเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ผู้กักกันตัว และประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรง(ลงเยี่ยมบ้านหลังเหตุการณ์ปกติและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์) และทางอ้อม(การให้
สุขภาพจิตศึกษาผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ) มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตโดยผ่าน
Application: Mental Health Check Inซ่ึงพัฒนาระบบโดยศูนย์สุขภาพจิตที่5 และกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต เมื่อพบผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต จะให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทุกราย หาก
จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจะประสานให้พบแพทย์ใกล้บ้าน และติดตามผลการรักษาทุกราย 
   
➢ ทีม MCATT ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต 
 งานวิกฤตสุขภาพจิต  ได้ลงพ้ืนที่ให้บริการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนที่             
โดยร่วมกับทีม MCATT ในพ้ืนที ่
❖ ผลการปฏิบัติงานการเยียวยา ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตาม

มาตรฐานกรมสุขภาพจิต  ร้อยละ 100 ( จำนวน 130 ราย)  
❖ กรณีเกิดโรคติดเชื้อโควิท 19 ในเขตสุขภาพที่ 5  

- State Quarantine จำนวน 75 ราย ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตจำนวน 43 ราย  ได้รับการเยียวยา
จิตใจ 4 ราย 

- LOCAL Quarantine  จำนวน 505 ราย เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจำนวน 120 ราย ได้รับการเยียวยา
จิตใจร้อยละ 100 

- บุคลากรการแพทย์ จำนวน 115  ราย เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 15  ราย  ได้รับการเยียวยา
จิตใจร้อยละ 100  (เข้าถึงบริการ จำนวน 2 ราย)  

 
ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ100 ของประชาชนผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงตามฐานข้อมูลวิกฤต

สุขภาพจิตได้รับการติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจได้รับการแจ้งเตือนจาก PM. 1 เหตุการณ์มีผู้ได้รับผลกระทบ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 130ราย ได้รับการเยียวยาและติดตาม 130 ราย เท่ากับ ร้อยละ 100 
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
1) ทีม MCATT ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระดับ รพ.สต.                         

ในบางพ้ืนที่ 
2) การปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานใหม่ตั้งแต่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั ด สาธารณสุขอำเภอ 

โรงพยาบาลชุมชน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากไม่เข้าใจระบบการทำงาน 
3) ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  มีงานนโยบายเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก ภาระงานหลายด้านนอกเหนือจากงาน

สุขภาพจิตทำให้การลงเยียวยาอาจมีความล่าช้าหรือลงเยียวยาได้ไม่ครอบคลุมตามท่ีกรมสุขภาพจิตต้องการ    
 

❖ การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตร าน HA และมาตร าน ISO 
1. การพัฒนาคุณภาพ เป็นกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน และมีความสม่ำเสมอในการตอบสนองต่อความ
ต้องการจำเป็น และความคาดหวังของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุข  
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยหลักการทำงานเป็นทีมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทีม  และร่วมกันกำหนดมาตรการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการประสานเชื่อมโยงกันระหว่างระบบต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  ได้มี
การร่วมกันทบทวนเพ่ือหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินการพัฒนาที่
จะช่วยนำพาองค์กรบรรลุไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  ปีงบประมาณ 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้
ดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and 
Personal Safety Hospital : 2P Safety Hospital) อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 เพ่ือเตรียมการรับการเยี่ยมเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (Re-Accreditation survey) ครั้งที่ 4 และ
เตรียมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 
จากผู้ตรวจประเมินภายนอก บุคลากรทุกระดับมีความมุ่นมั่นต้ังใจในการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงงานประจำ 
ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 
 
1. การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตร าน HA  

1.1  ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 
1.2   ประชุมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 และมาตรฐาน ISO สำหรับบุคลากรใหม่ 
ในวันที ่19 ธันวาคม  2562    
1.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและR2R ในหน่วยงาน วันที่ 30-31 มีนาคม 2563  
1.4  จัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA ในเดือนมีนาคม 2563 และในเดือนมิถุนายน 2563 
1.5 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและนำเสนอผลงานคุณภาพ 2P Safety ในวันที่ 11-12 

มิถุนายน 2563 
1.6 ประชุมการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานที่สำคัญ ในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันที่ 5 

มิถุนายน 2563 
1.7 ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพของทีมพัฒนาคุณภาพองค์กร ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และในวันที่ 

24 สิงหาคม 2563 
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SA 2019 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 และใน

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 
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2. เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2563  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้รับบริการและ
บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันฯจึงประกาศขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 
(Patient and Personnel Safety: 2P Safety) 

โดยมเีจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดให้มีเป้าหมายความปลอดภัยเป็น National Patient and Personal Safety และวาง

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
2. สนับสนุนให้มี National Reporting and Learning System ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากร

และหน่วยงานตั้งแต่ระดับพื้นท่ีส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาเชิงระบบ 
3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความปลอดภัยในระบบบริการสาธารณสุข

อย่างสร้างสรรค ์
 
3. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานตามมาตร าน ISO  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน                   
ISO 9001 และระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 และผ่านการตรวจประเมิน
และรับรอง (27 กุมภาพันธ์ 2561 – 26 กุมภาพันธ์ 2564)  ซ่ึงการพัฒนาและรับรองระบบบริหารคุณภาพและ
ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้บุคลากรทุกระดับต่างตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการ
ตามระบบการบริหารคุณภาพ และปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
องค์กร ส่งผลให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการว่าได้รับ
บริการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยอาศัยกลไกจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและตรวจติดตาม
จากหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด และเป็นการหา
โอกาสในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

3.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 
3.2  ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 

และ ISO 9001:2015 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ

ภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 :2015 และ ISO 
27001:2013 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  

3.4 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
และ ISO 27001:2013 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 

3.5 การรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  และ ISO 
27001:2013 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 
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ผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 
➢ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
➢ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

• ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ 

• ตัวชี้วัดคำรบัรองการปฏิบัติราชการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 5 
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สรุปโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
 

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวัตถุประสงค์หลักในการวางแผนและ
ดำเนินการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่าง                 
เท่าเทยีมเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนตลอดไป 

 

โดยปี 2560 ที่ผ่านมา การดำเนินงานมุ่งเน้นในเครือข่ายราชทัณฑ์และเครือข่ายสาธารณสุขใน
รูปแบบของคู่เครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและเรือนจำในจังหวัด ซึ่งครบทั้ง 77 จังหวัด 77 คู่เครือข่ายทั่ว
ประเทศแล้ว ดังนั้นการดำเนินงานในปี 2561 จึงมุ่งเน้นขยายการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ระบบสาธารณสุขและระบบราชทัณฑ์
ให้มีสมรรถนะในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ  

 

ในปี 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยการจัดอบรมบุคลากรระบบสาธารณสุข                    
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพ             
กรมสุขภาพจิต หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา และหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่ วยนิติ จิต เวช สำหรับพยาบาลวิชาชีพ  สั งกัดกรมสุขภาพจิ ต นอกจากนี้                           
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเรือนจำ ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยตรง รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและ
เยาวชนนิติจิตเวช โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช รวมทั้ง
ปรึกษาหารือแนวทางระบบการส่งต่อเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช  

 

ปี 2562 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ โดยการจัดอบรมบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายใน
กระบวนการยุติธรรม และเครือข่ายทางสังคมในการดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแล
ผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพ หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางนิติจิตเวช สำหรับการดูแลผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบบริการนิติสุขภาพจิตและหลักสูตร
การประเมินผู้ป่วยและฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดี นอกจากนี้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวช และการพัฒนามาตรฐานการบริการด้วยระบบ Tele-Psychiatry รวมทั้งได้พัฒนา
แนวทางบรกิารจิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

 
ในปี 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ โดยการ 1) จัดทำแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและ             
ทัณฑสถาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกำหนดบริการ/กิจกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ ต้องขังในเรือนจำ 
จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนปล่อย มีระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช และมีการ

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
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จัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชประจำเดือน 2) จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย              
นิติจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการกำกับติดตามให้ผู้ป่วยนิติจิตเวช ผู้ต้องขังจิตเวชเข้าถึงบริการและ
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขณะอยู่ในเรือนจำและภายหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน 3) พัฒนาการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงบริการ สำหรับผู้ต้องขังจิตเวช  

ผลการดำเนินงานราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
พบว่า มีแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมมากขึ้นทั้ งในหน่วยบริการสาธารณสุขและ              
หน่วยบริการจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริหารกรมสุขภาพจิตได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบ Telepsychiatry และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดระดับกรมสุขภาพจิต คือ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Telepsychiatry ของสถาบัน/
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีพร้อมให้บริการร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ส่งผลให้สถาบัน/
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีพร้อมให้บริการร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศแล้วจำนวน 11 
แห่งจาก 14 แห่งทั่วประเทศ (สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่) และมีจำนวนผู้ต้องขังจิตเวชได้รับการตรวจ
รักษาผ่านระบบ Telepsychiatry รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,053 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) รวมทั้ง
สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีเตียงรองรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยในทั่วประเทศ ครบทั้ง 
14 แห่งทัว่ประเทศ (สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่) นับว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชดำริฯ 
ในการเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นตลอดไป 

 

แผนภูมทิี่ 36 แสดงจำนวนผู้ต้องขังจิตเวชไดร้ับการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry ปี 2559-2563 

  ข้อมูลจาก การพัฒนาระบบ Telepsychiatry ของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีพร้อมให้บริการร่วมกับ
เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  

ข้อมูล ณ วันที ่31 ตุลาคม 2563 
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  แต่อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้บริการตรวจจิต เวชทางไกล 
(Telepsychiatry) ระหว่างสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังไม่
ครอบคลุมครบทั้ง 14 แห่ง (สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่) รวมทั้งในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นยังไม่มีการให้บริการดังกล่าวร่วมกับสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักโครงการ
ดังกล่าว จึงขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและยั่งยืน และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพจิตและ            
จิตเวชที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือให้ผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ด ีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

 

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ในปี 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและวิชาการด้านนิติจิตเวช 
จัดทำโครงการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเป็นทีมนำในการจัดทำ               
องค์ความรู้ นวัตกรรม ให้แก่หน่วยบริการจิตเวช หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์และ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการพัฒนา
งานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและยั่งยืน                  
อันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นตลอดไป 

จากการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันมีเล่มแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ซ่ึงเนื้อหาประกอบด้วย 1) การกำหนดบริการ/กิจกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 2) โปรแกรมเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนปล่อย 3) 
ระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช และ 4) การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ประจำเดือน นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบ Telepsychiatry ของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมี
พร้อมให้บริการร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 11 แห่งจาก 14 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้มีจำนวน
ผู้ต้องขังจิตเวชได้รับการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,053 ราย ซึ่งนับเป็นการ
เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ต้องขังจิตเวช (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) รวมทั้งสถาบัน/
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีเตียงรองรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยในทั่วประเทศ ครบทั้ง 14 แห่ง
ทั่วประเทศ รวมทั้งสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ผู้ต้องขังจิตเวช)                
ซ่ึงปัจจุบันได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว และเริ่มทดลองใช้ในหน่วยงาน
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สังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะเวลา 2 เดือน (เดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) เพ่ือนำข้อมูลจากการทดลองใช้
มาปรับปรุงแกไ้ขระบบฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้บริการตรวจจิต เวชทางไกล 
(Telepsychiatry) ระหว่างสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตร่วมกับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังไม่
ครอบคลุมครบทั้ง 14 แห่ง (สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่) รวมทั้งในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นยังไม่มีการให้บริการดังกล่าวร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักโครงการ
ดังกล่าว จึงขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจำ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและยั่งยืน และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือให้ผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศสามารถเข้าถงึบริการได้เท่าเทยีมกับบุคคลทั่วไป 
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ตารางที ่19 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบฯ 2563 (เงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ) 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
พื้นที่นำร่องในการใช้
เครื่องมือ TDAS 

ครั้ง/คน/วัน
1/35/3
มกราคม 
2563 

100,000.00 ครั้ง/คน/วัน  
1/35/3           

29-31 มกราคม 
2563 

100,000.00 0 พัฒนาคุณภาพระบบ บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/
บุคลากร สาธารณสุขในเขตบริการ
สุขภาพจิตที่ 5 มีความรู้ และทกัษะ
ในการใช้เครื่องมือวินิจฉยภาวะออทิ
สซึมในระยะแรกเร่ิมสาหรับเด็กไทย 
และเพิ่มการ เขา้ถึงบริการได้มากขึ้น 

2. พัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น 

"โครงการ     
1 มิถุนายน 

2563" 

60,000.00 "โครงการ            
1 มิถุนายน 2563" 

56,000.00 0 ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กและวยัรุ่น 

พัฒนาระบบบริการวิกฤตสขุภาพจิตของประเทศไทย 
1 การสนับสนุน/ตดิตามเฝ้า
ระวังผู้ที่มีภาวะวกิฤตทาง
จิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

"ครั้ง/ราย
6/60 ตุลาคม 

2562-
มิถุนายน 
2563" 

60,000.00 ครั้ง/ราย  
6/60     

พฤศจิกายน2562
กุมภาพันธ์ ,

มิถุนายน 2563 
 
 
 
 

52,070.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 ความสอดคล้องระหว่างโครงการกบั
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที ่2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
ต้องการให้เกิด เตรยีมมความพร้อม
ญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองโรคทางจิตเวช การ
ดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา 
เฝ้าระวังอาการกำเริบ 

พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจติเวชทีม่ีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม 
1 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การ
คัดกรองและคู่มือการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียง
สูงต่อการก่อความรุนแรง 
(SMI-V) สำหรับบุคลากร
สถาบันฯ) 

"คร้ัง/คน/วัน
1/40/1

กุมภาพันธ์ 
2563" 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/40/1            

17 กุมภาพันธ์ 
2563 

16,800.00 0 ความสอดคล้องระหว่างโครงการกบั
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที ่2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
ต้องการให้เกิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)   
 

ผลการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบฯ 2563
ปีงบประมาณ 2561 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจติใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ 
1 กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางจิตใจหรอื
พฤติกรรมสู่การมีงานทำ 

"ครั้ง/คน/วัน
1/40/1
มกราคม 
2563" 

8,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/40/1            

13มกราคม 2563 

8,000.00 0 เพื่อสร้างระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 

2 กิจกรรม อบรมและ
สัมมนา แลกเปลีย่นเรียนรู้
การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางจิตใจหรอื
พฤติกรรมสู่การมีงานทำ
ระหว่างเครือข่าย 

"ครั้ง/คน/วัน
1/40/1
มกราคม 
2563" 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/40/1             

27มกราคม 2563 

20,000.00 0 เพื่อให้เครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม ได้แลกเปลี่ยน
การดแูลและการช่วยเหลือคนพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

3.กิจกรรม อบรมและ
ฝึกสอนงานกับผู้ดูแลคน
พิการทางจิตใจ หรือ
พฤติกรรมสู่การมีงานทำ 
(Job Coach) 
 
    

"ครัง้/คน/วัน
1/40/3

กุมภาพันธ์ 
2563" 

52,400.00 
 
 
 
 
 
  

ครั้ง/คน/วัน 
1/40/3           

26-28กุมภาพันธ์ 
2563 

52,400.00 0 "เพือ่ให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพ  มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการฝึกทกัษะ
ทางสังคม และการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมให้กับคนพกิารทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมและ คนพิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการดูแล
ฟื้นฟู และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น" 

การพัฒนาระบบบริการสขุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบริการสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที ่5 (การพัฒนาการดแูลเด็กสมาธิสั้น) 
" กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลงั
และติดตามการดำเนินงาน
รายจังหวัด ในเขตสขุภาพที่ 
5 

"คร้ัง/คน/วัน
2/80/2

มีนาคม 2563" 

55,720.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/80/2           

16, 17 มีนาคม 
2563 

55,720.00 0 ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเฉพาะทาง/ทีมสห 
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ
ท่ี 5 มีทักษะและ มีขดี
ความสามารถในการบริการ เด็ก
และวัยรุ่นใน เขตสุขภาพท่ี 5 โรค
สมาธิส้ัน (ADHD) สามารถ เข้าถึง
บริการเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 



67 

                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

พัฒนาสุขภาพจติสำหรบัผู้สูงอายุไทย 
กิจกรรม โครงการอบรม
ปฏิบัติการการดแูลผู้สูงอายุ
สมองเส่ือมที่มีปัญหา
พฤติกรรมและจิตใจสำหรับ
ผู้จัดการสุขภาพและผู้ดแูล
ผู้สูงอาย ุ

"ครั้ง/คน/วัน
1/30/3

มีนาคม 2563" 

75,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/80/2            

24-26กุมภาพันธ์ 
2563 

66,900.00 0 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมสขุภาพจิต 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอด
ช่วงชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพระบบ บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจ 
การดูแลผูป้่วยจิตเวชสูงอายุ เพื่อ
พัฒนาระบบบริการท่ีสอดคล้อง
ความต้องการบริการจิตเวชสูงอายุ 

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสขุภาพที่ 5   
1.ประชุมชี้แจงแผนการ
ดำเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขต
สุขภาพที ่๕ (สสจ. ๘ 
จังหวัด / รพศ. รพท.ประจำ
จังหวัด) 

ครั้ง/คน/วัน      
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 
2563 

23,300.00 ครั้ง/คน/วัน  
3/52/3      

25,26,27 
พฤษภาคม 

2563  

13,440.00 0 เป็นการประชุมชี้แจงแผนการ
ดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) 
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ ๕ ปลอดภัย
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ ใน 
จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
ประจวบคีรีขันธ ์

2 ประชุมชี้แจงแผนการ
ดำเนนิงานแผนฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขต
สุขภาพที ่5 (สสจ. 8 จังหวัด 
/ รพศ. รพท.ประจำจังหวัด) 

ครัง้/คน/วัน      
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 
2563 

23,300.00 ครั้ง/คน/วัน  
2/43/2              

4, 10 มิถุนายน 
2563  

9,860.00 0   เปน็การประชุมชี้แจงแผนการ
ดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19 (Combat 4th 
Wave of COVID-19 Plan : C4) 
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ ๕ ปลอดภัย
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ ใน 
จ.สุพรรณบรุี และกาญจนบุร ี

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
ทางใจให้กับประชาชนในเขต
สุขภาพที ่5 “วัคซีนใจ อึด 
ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 3 
พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 
ใช้” 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2563 

130,800.00 ครั้ง/คน/วัน  
2/103/2         

25,26 มิถุนายน 
2563 

37,570.00 0 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ ๕ ปลอดภัย
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง
ทางใจให้กับประชาชนในเขต
สุขภาพที ่5 “วัคซีนใจ อึด 
ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 3 
พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 
ใช้” 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2563 

130,800.00 ครั้ง/คน/วัน   
4/402/4        
1,2,3, 10 

กรกฎาคม 2563 

93,230.00 0 เพื่อมุ่งเนน้ให้ประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน เขตสุขภาพที่ ๕ ปลอดภัย
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชมุชน 4 สร้าง 2 ใช้” 

5 เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่
มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ม
ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพ
ที่ 5 (แนวทางการดูแลจิตใจ) 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
สิงหาคม 
2563 

234,390.00 ครัง้/คน/วัน 
5/380/8        

(17-20,22,23,30, 
31  กรกฎาคม 

2563 

153,405.00 0 เพื่อเป็นการดูแลจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปีย่มด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได ้มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”ใน
กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อส
ม. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง และบุคลากร
สาธารณสุข รวมถึงการเยยีวยาผู้ที ่
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพือ่เพิ่มการเข้าถงึบรกิารสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
      เส่ียงจากการประเมินใน Mental 

Health Check Up ของกรม
สุขภาพจิต ดำเนินการใน จ.
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ระยอง 

6 เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่
มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ม
ติดเช้ือ กลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพ
ที่ 5 (แนวทางการดูแลจิตใจ) 

ครั้ง/คน/วัน      
มิถุนายน -
สิงหาคม 
2563 

234,390.00 ครั้ง/คน/วัน  
4/200/4        

3,4,10,11 สิงหาคม 
2563 

80,985.00 0 เพื่อเป็นการดูแลจิตใจผู้ไดร้ับ
ผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม
เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตวัเข้าสู่
ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ได้ มี
“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้/วัคซีนครอบครัว 
3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สรา้ง 2 ใช้”ใน
กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อส
ม. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง และบุคลากร
สาธารณสุข รวมถึงการเยยีวยาผู้ที่
เส่ียงจากการประเมินใน Mental 
Health Check Up ของกรม
สุขภาพจิต ดำเนินการใน จ. ราชบุรี 
นครปฐม กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ์

1.4.5 พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรในพื้นที่ ในการใช้
เครื่องมือ StB SuD /“วัคซีน
ใจ อึด ฮึด สู้” /“วัคซีน
ครอบครัว 3 พลัง” / 
“วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 
ใช้”(รพ.สต./อสม.) 

ครั้ง/คน/วัน      
-สิงหาคม 

2563 

44,720.00 ครัง้/คน/วัน  
2/100/2        

5 ,21  สิงหาคม 
2563 

44,720.00 0 เพื่อเป็นการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในพื้นที่ ในการใช้เครื่องมือ StB SuD 
/“วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้” /“วัคซีน
ครอบครัว 3 พลัง” / “วัคซีนชุมชน 4 
สร้าง 2 ใช้”(รพ.สต./อสม.) 
ดำเนินการใน อำเภอชะอำ และ
อำเภอด่านชา้ง 

1.4.6 ติดตาม ประเมินผล
วิเคราะห์ผลการดำเนนิงาน
ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เขตสุขภาพที่ 5 

ครัง้/คน/วัน      
สิงหาคม 
2563 

4,750.00 ครั้ง/คน/วัน  
1/25/1       

24  สิงหาคม 2563 

4,750.00 0 ประชุมคณะทำงาน ติดตาม 
ประเมินผลวิเคราะห์ผลการ
ดำเนนิงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 
5 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้
เกิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.4.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รูปแบบ/แนวทางการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำหรับบุคคลครอบครัว 
ชุมชนให้สอดรบักับชีวิตวิถี
ใหม่ (Re-Integrate to 
New Normal) ในชุมชน 

ครัง้/คน/วัน      
สิงหาคม 
2563 

62,040.00 ครั้ง/คน/วัน  
2/130/3       
26 ,27-28  

สิงหาคม 2563 

62,040.00 0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนว
ทางการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำหรับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้
สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (Re-Integrate 
to New Normal) ในชุมชน 
ดำเนินการใน อำเภอ กำแพงแสน จ. 
นครปฐม และ อำเภอสังชละบุรี จ.
กาญจนบุรี 

การเสรมิสร้างพลังใจ อึด ฮึด 
สู้ ไปใช้ในการดูแล
สุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

ครั้ง/คน/วัน      
กันยายน  
2563 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน  
1/60/1  

11 กันยายน 2563  

20,000.00 0 การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ไปใช้
ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยการใช้ VDO ประกอบการ
สอน ให้กับ อสม. ณ รพ.สต. กระทุ่ม
ล้ม อ.สามพราน จ. นครปฐม 

 
ทีม่า : งานงบประมาณและแผนงาน สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
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ตารางที ่20 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบฯ 2563 (งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง) 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 
1.1 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทางไกลด้าน
จิตเวช telepsychiatry 

“ โครงการ    1 
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563            

500,000.00 “ โครงการ 1  ตุลาคม 
2562-กันยายน 2563“ 

0 36,200.00 “จำนวนหนว่ยบริการจิตเวชใน
สังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีบริการ 
Telepsychiatryทั้งหมด 13 
แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
Session Call/ Line VDO/ 
Hangout / Skyte / Program 
App OCCA   มีบริการ 
Telepsychiatry ผ่านช่องทาง/
รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ระหวา่งคู่
เครือข่ายรพ.จิตเวชกับเครือขา่ย
บริการสุขภาพ (รพศ. หรือรพท. 
หรือรพช.) 4 ภาคๆละ 1 แห่ง
ผลประเมินความพึงพอใจ         
โดยรวมต่อการบริการ
Telepsychiatry พบว่า รอ้ยละ 
89.79 มีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับมากถึงมากที่สุด“ 

1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสขุภาพจติสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร ์

1.2.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
พยาบาลนิติจิตเวช 
(หลักสูตร 10 วัน)   

“ ครัง้/คน/วัน  
1/30/10 

พฤษภาคม 
2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจาก COVID -19” 

0 0 - 

1.2.2โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมบำบัดในผู้ป่วย
นิติจิตเวช 

" ครัง้/คน/วัน   
2/60/6         

ก.พ.,มี.ค. 63  

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจาก COVID -19 

0 0 - 

1.2.3 ผลิตส่ือชุดความรู้
ด้านนิติสุขภาพจิต 

“ชุด 10 สิงหาคม 
2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจาก COVID 19 

0 0 - 

1.2.4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาระบบการประเมิน 
แก้ไขบำบัดฟื้นฟูนิติจิต
เวชเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 

" ครั้ง/คน/วัน   
2/40/2 

กุมภาพันธ์ ,
สิงหาคม 2563     

36,200.00 ครั้ง/คน/วัน   
1/23/1         

21  กุมภาพันธ ์2563          
1/30/1   

28 สิงหาคม2563   

0 33,000.00 ได้แนวทางสำหรับสหวิชาชีพ ใน
การประเมิน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู
เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่
เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ
ยุติธรรม และสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.3 โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
1.3.1 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการขับเคลื่อนเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการโรค
ทางจิตเวชที่สำคัญ ใน
เขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกบั
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5)   

" ครั้ง/คน/วัน   
1/80/1 ธันวาคม 

2562" 

100,000.00 - 0 100,000.00 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ 
ในเขตสุขภาพที่ 5  (โฮนงบ
ประมาณไปศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
ดำเนินการ) 

1.3.2 ประชุมบูรณาการ
งานสุขภาพจติกับงาน
คลินิกหมอครอบบครัว 
(PCC) เขตสุขภาพที ่5 

" ครั้ง/คน/วัน   
1/50/1 มีนาคม 

2563 " 

120,000.00 " ครั้ง/คน/วัน  
1/51/1      

2 มีนาคม 2563 

0 120,000.00 - เป็นการเสริมสร้างพัฒนางาน
สุขภาพจิต โดยบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับระบบงานของ 
PCC.ในแต่ละตำบล ของจังหวัด  
ในเขตสุขภาพที่ 5 โดย 
สอบถามถึงการดำเนินงานด้าน
สุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการสนับสนุนจาก
หน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมี
การให้ความรู้เรื่องโรคทางจิต
เวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต 

1.3.3 .ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนการ
จัดทำแนวทางปฏิบัตกิาร
ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
สำหรับทีมสหวิชาชีพใน
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

ครั้ง/คน/วัน 
2/50/2 

มกราคม-มีนาคม 
2563" 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/50/213 

 กุมภาพันธ ์2563    
10  มีนาคม 2563 

0 15,000.00 " 1 เป็นการทบทวนและติดตาม
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการ
ดูแลผูป้่วยจิตเภทสำหรับทีมสห
วิชาชีพในสถาบัน  2 เพื่อให้
บุคลากรทมีสหวิชาชพีมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทสำหรับทีมสห
วิชาชีพในสถาบันฯ ได้ตาม
เกณฑ ์3 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และเกิด
ผลลัพธ์การดูแลตามเปา้หมายที่
กำหนด  
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.3.4 ประชุมติดตามผล
การใช้แนวปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
สำหรับทีมสหวิชาชีพใน
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์  ปรับแผน จาก
เดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน ไปดำเนินการ
เดือนสิงหาคม 

" ครั้ง/คน/วัน
2/50/2สิงหาคม 

2563" 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/50/2   

สิงหาคม 2563 

0 15,000.00 เพื่อสรุปผล และการติดตามผล
การใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
โรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพ
ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

1.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
1.4.1  การพัฒนา
ศักยภาพผู้ปกครองใน
การปรับพฤตกิรรมเด็ก 
(Parent Management  
Training) 2 รุ่น  ยกเลิก)    

" ครั้ง/คน/วัน
2/30/10เมษายน-
กรกฎาคม 2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.4.2. การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยในจิตเวช
เด็กและวัยุรุ่น ปรับแผน 
ยกเลิก 

“ ครั้ง/คน/วัน
2/30/2สิงหาคม 

2563” 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.4.3. การพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยนอกจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น ปรับแผน 
ยกเลิก 

" ครั้ง/คน/วัน
2/20/2กรกฎาคม 
-กันยายน 2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาธิสั้นในเขตสขุภาพที่ 5 
1.5.1 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเด็กและวยัรุ่นเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สมาธิสั้นในเขตสุขภาพที่ 
5 ปรับแผน ดำเนินการ
เดือนสิงหาคม 2563 

“ ครัง้/คน/วัน 
10/160/10

สิงหาคม 2563” 

0 “ยกเลิกไม่ไดด้ำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.5.2 อำเภอนำร่องเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สมาธิสั้นแบบบูรณาการ 
 
 

" ครั้ง/คน/วัน 
1/50/1สิงหาคม 

2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.6  โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกด้วยกฎหมาย 
1.6.1 ประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
(ฉบับใหม่) สำหรับ
หน่วยงานทั้งในและนอก
ระบบสาธารณสุข เขต
สุขภาพที ่5  (ยกเลิก)   

ครั้ง/คน/วัน 
1/150/1เมษายน 

2563 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.6.2 การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ.2562 
(ฉบับใหม่)  ให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ  

ครั้ง/คน/วัน 
2/60/ 4สิงหาคม 

2563 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/60/4  

สิงหาคม 2563  

0 20,000.00 เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ.2562 (ฉบับ
ใหม่)  ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันฯ 

1.7 การเข้าถึงบริการระบบสขุภาพเพือ่ป้องกันและแก้ไขปญัหาการ า่ตัวตาย 
1.7.1 ศึกษาวิเคราะห์
สาเหตุการฆ่าตวัตาย 
อำเภอด่านชา้ง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

" ครั้ง/คน/วัน 
1/10/3กุมภาพันธ ์

2563" 

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.7.2 เสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
ป้องกันการฆา่ตัวตายเขต
สุขภาพที ่5 

“ ครัง้/คน/วัน 
1/40/2เมษายน 

2563 “ 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.7.3 พัฒนาแนว
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฆ่า
ตัวตายที่รับไว้เป็นผู้ปว่ย
ใน สถาบันกัลยาณ์ฯ 

"คร้ัง/คน/วัน
4/20/4มิถุนายน-
สิงหาคม 2563 " 

 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.8 โครงการการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในสถาบัน 
1.8.1 กิจกรรมศึกษา             
ดูงานการใช้เครื่องมือ 
TMS (Transcranial 
Magnetic 
Stimulation)                  
ณ โรงพยาบาลศิริราช 
(ยกเลิก ครั้งที่ 3) 

“ ครัง้/คน/วัน 
3/45/3 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 “ 

45,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
2/30/215  

พฤศจิกายน 2562   
24 มกราคม 2563 

0 30,000.00 ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวชเพื่อ กจิกรรมศึกษาดูงาน
การใช้เครื่องมือ TMS 
(Transcranial Magnetic 
Stimulation) ให้บุคลากร
สถาบันฯ และยกเลิก ครั้งที่ 3 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.8.2  โครงการอบรม
ทักษะการรักษาผู้ปว่ย
โรคซึมเศร้า ปรับแผน ฯ 
(ยกเลิก) 

ครั้ง/คน/วัน 
2/60/2     
มีนาคม

,พฤษภาคม2563 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.9 โครงการกลุ่มบำบดัผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม 
1.9.1 ประชุมสัมมนา
กลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด
ร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด 

ครั้ง/คน/วัน 
26/1,040 ตุลาคม 
2562-กันยายน 

2563" 
 

41,600.00  
 

ครั้ง/คน/วัน      
25 /1,000 11,25 ตุลาคม 

8,22 พฤศจิกายน  
13,27 ธันวาคม 62  
10,24 มกราคม 63 

14,28 กุมภาพันธ ์63 
13,27 มีนาคม 63 
10,24 เมษายน 63 

1,15,29 พฤษภาคม 63 
5,19 มิถุนายน 63 

17,21 กรกฎาคม 63 
14,28 สิงหาคม 63 
11,25 กันยายน 63     

0 41,600.00  
 

ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
ต้องการให้เกิด เตรีมความ
พร้อมญาติในการดูแลบุคลากร
ของสถาบันฯ 
 

1.10โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสุราและยาเสพติด 
1.10.1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์
ประเมินอาการถอนสุรา 
(CIWA-Ar) สำหรับ
บุคลากรสถาบันฯ 

ครั้ง/คน/วัน 
1/ 40/1

พฤศจิกายน2562  

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.10.2 นิเทศติดตามการ
ใช้เครื่องมือประเมินคัด
กรองและการดูแลผู้ปว่ย
สุราที่รับไว้ในสถาบันฯ  

ครั้ง/คน/วัน     
2/ 50/2    

มีนาคม-เมษายน 
2563 

15,000.00 ครัง้/คน/วัน 
1/25/1    

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  

0 5,000.00 เปิดคลินิกใหคำปรึกษาการใช้
กัญชาทางการแพทย ์

1.11 โครงการพัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ 
1.11.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วย (CPG) บริการ
ผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้
เครื่องมือประเมนิ 

ครั้ง/คน/วัน
1/20/2   

มีนาคม 2563 

15,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/20/2   

24 -26 กุมภาพันธ ์2563 

0 15,000.00 พัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้
เครื่องมือCPG NPI งานบริการ
จิตเวชผู้สูงอาย ุ

1.11.2 ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน 
(Case Learning) 
 

ครั้ง/คน/วัน
3/30/3      

มีนาคม ,เมษายน 
,กรกฎาคม2563 

6,000.00 ครัง้/คน/วัน 
3/30/3        

มีนาคม ,เมษายน ,
กรกฎาคม2563 

0 6,000.00 เรียนรู้โปรแกรมการกระตุ้นด้าน
ความจำและฝึกสติในผู้สูงอาย ุ
และการประเมินความสามารถ
ในกระบวนการนติิจิตเวช 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.11.3 ประชุมประเมินผล
การดำเนินงานเฉพาะทาง
ผู้สูงอาย ุ

ครั้ง/คน/วัน
1/50/2    

สิงหาคม 2563 

0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

1.12 การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย 
1.12.1 การสนับสนุน/
ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มี
ภาวะวกิฤตทางจิตใจ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ  แก้ไข
เป็น  โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับ
สถานการณ์ COVID 19 

ครั้ง/คน  
6/60        

ตุลาคม 2562-
เมษายน 2563 

50,000.00 ครั้ง/คน/วัน  
 6/79 1/22  

 4 พฤศจิกายน2562   
1/11  3 ธันวาคม 2562 
1/15 9 มกราคม 2563  

1/12  7 กุมภาพันธ ์2563  
1/9  10 มีนาคม 2563   
1/10  9 เมษายน 2563 

0 26,000.00 ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรีม
ความพร้อมญาติในการดูแล
ผูป้่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองโรคทางจิตเวช การดูแล
ต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา 
เฝ้าระวังอาการกำเริบ 
 

1.13 โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
1.13.1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทำ
แนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 
สำหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจำ 

ครั้ง/คน/วัน
1/40/2 

กุมภาพันธ์ 2563  

100,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/44/2  

24-25 กุมภาพันธ์ 2563 

0 87,650.00 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำมี
คู่มือแนวทางการให้บริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 2.ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่ว
ประเทศสามารถเข้าถึงบริการได้
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป" 
 

1.13.2. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จัดทำ
ระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช สำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำตาม
บริบทของพื้นที ่
 

กุมภาพันธ์-
สิงหาคม 2563  

0 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 - 

1.13.3. ผลิตแนวทางการ
ให้บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช สำหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจำ 
 

ชุด  1,000      
สิงหาคม 2563 

200,000.00 "ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19" 

0 0 ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน เพราะสถานการณ์การ
ระบาด Covid-19 



77 

                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.14 พัฒนาระบบร้านยาเครือข่าย 
1.14.1 โครงการพัฒนา
ระบบร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร ์(ฝึกอบรมและ
ชี้แจงผูเ้กี่ยวขอ้ง) 

ครั้ง/คน/วัน
1/25/1

พฤศจิกายน  
2562 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน1/25/1             
11 พฤศจิกายน  2562 

0 13,000.00 เพื่อให้ร้านยาเครือขา่ยสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับ
พัฒนาศักยภาพการบริบาล
เภสัชกรรมจิตเวชจำนวน 8 ร้าน
ยา และเจ้าหนา้ที่  สปสช. มา
ชี้แจงผูเ้ขา้รว่มโครงการเพิ่อขึ้น
ทะเบียนเป็นร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

1.14.2 การนิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
1.14.2.1 การนิเทศน์
ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณร์าช
นครินทร์ ครั้งที่ 1 

ร้าน  8 ร้าน       
เมษายน 2563  

0 ร้าน 8 ร้าน 
 เมษายน 2563 

0 0 นิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข  ครั้งที่ 1 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

1.14.2.2 การนิเทศน์
ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ ครัง้ที่ 2 

ร้าน 8 ร้าน      
สิงหาคม 2563 

0 ร้าน  8 ร้าน      
สิงหาคม 2563 

0 0 นิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่าย
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข  ครั้งที่ 2 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

1.15 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ผ่านชอ่งทาง Galya Channel สู่ประชาชนและผู้รับบริการ 
  1.15.1 ประชุมวางแผน
การดำเนินงาน และ
สรุปผลการดำเนินงาน 

ครั้ง/คน/วัน
1/45/1  

กรกฎาคม 2563 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/45/1 กรกฎาคม 2563 

0 9,000.00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ช่องทาง Galya Channel สู่
ประชาชนและผู้รับบริการ 

1.16 โครงการพัฒนา
ระบบบริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ SMC 

 ครั้ง/คน/วัน    
10/500/10

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

100,000.00 ครั้ง/คน/วัน   
5/84/5 

12 พฤศจิกายน 2562 
12 ธันวาคม 2562   

20,28 มกราคม 2563 
28 กุมภาพันธ์ 2563 

0 7,860.00 เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
คลนิิกพิเศษฯ สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ติดตามประเมินผล
ระบบบริการ เพือ่พัฒนา
แนวทาง ขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.เพื่อลดปัญหาความแออัดใน
การเข้ารับบริการทางการแพทย์
เฉพาะทางในเวลาราชการ  
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทุกด้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
3. ธำรงค์บุคลากรสาธารณสุขไว้
ในระบบบริการ  
4.เพิ่มความมั่นคงด้านการเงิน
การคลังให้กับหน่วยบริการ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.17โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
สื่อสาร เพื่อการบริการที่
เป็นเลิศ 

ครัง้/คน/วัน  
4/200/8    

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

950,000.00 ครั้ง/คน/วัน   
4/238/8           

16-17 ธันวาคม 2562              
15-16 มกราคม 2563 

19-20 กุมภาพันธ์ 2563 
20-21 กรกฏาคม 2563 

0 950,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการ
สื่อสารบุคลากรสถาบันกัลยาณ์
ฯ เพื่อการบรกิารที่เป็นเลิศ ดังนี้ 
1.สร้างความเชื่อมันและความ
ศรัทธาต่อบุคคลภายนอกที่เข้า
มาติดต่อประสานงานพร้อมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กร2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด 
และภาษากาย และการสื่อสาร
เพื่อโน้มน้าว จูงใจได้อยา่งโดด
เด่น 3.ผู้เช้าอบรมมีทัศนคติที่ดี 
มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ในงานบริการและพัมนา
บุคลิกภาพเพือ่ความสำเร็จของ
ตนและองค์กร 4.ผู้เข้าอบรม
เข้าใจ และสามารถหาหลักใน
การสร้างความสัมพันธ์ และ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าเพื่อไปประยกุต์ใช้ในการ
ทำงาน 5.เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความสำคัญของผู้
บริการที่สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 6.เพื่อให้
บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้าได้
มีบุคลิกภาพภายในแลภายนอก 
และมีความเชื่อมั่น สง่างาม
รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร 
 

1.18 รณรงค์งานสัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาต ิ
1.18.1 โครงการรณรงค์
สัปดาห์สุขภาพจิต
แห่งชาติประจำปี 2563  

คน/วัน      
100/2

พฤศจิกายน 2562 

35,000.00 ครั้ง/คนน/วัน  
307/3        

18-20 พฤศจิกายน 2562 

0 35,000.00 1.  เพื่อให้ผู้รว่มงานมีแนวทาง
ในการดแูล รับฟัง และ
ช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ถูกต้อง                                   
2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานพัฒนาความ
เข้มแข็งทางจิตใจลดปัญหาการ
เกิดโรคซึมเศร้า 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

1.19 การดูแลผูป้่วยจิตเภท ผ่านtele การหาพื้นที่ คู่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 5  
1.19.1 ประชุมวางแผน
การตรวจรักษาผู้ป่วยจิต
เภทผ่าน ระบบ
telepsychiatry สำหรับ 
รพท. รพช. ในเขต
สุขภาพที ่5 

ครั้ง/คน/วัน
2/40/2   

ธันวาคม 2562 

10,000.00 ครัง้/คน/วัน 
1/16/1  

13 ธันวาคม 2562 
 

0 5,000.00 - ประชุมเครือข่าย รพช. รพ.
สามพราน เพื่อวางแผนการ
ตรวจผู้ป่วยจิตเวช ผา่น ระบบ 
telepsychiatry เพื่อให้ผู้ป่วย
เร้ือรัง ผ่านการตรวจโดย
จิตแพทย ์โดยไม่ต้องเดินทางมา
รับบริการ เพื่อ ลดแออัด                   
ลดรอคอย 

1.20 โครงการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาระบบบริการ
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ประจำปี
งบประมาณ 2563" 

ครัง้/คน/วัน
2/100/2  

ธันวาคม 2562,
กรกฎาคม 2563 

24,400.00 ครั้ง/คน/วัน 
1/50/1 ธันวาคม 2562 

0 12,200.00 1. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ 
และประชาชนไดร้ับทราบการ
พัฒนาระบบบริการสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึง
รับทราบทิศทางในการ
ดำเนินงานของสถาบันฯ 
2. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ 
และประชาชนสามารถเข้าถึง
การให้บริการของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
3. เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
ของสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ภารกิจการพยาบาล   
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชสำหรับบุคลากร 

 ครั้ง/คน/วัน   
3/30/12 

มกราคม,มีนาคม 
,เมษายน 2563  

120,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 2/30/8 

28-31 มกราคม 2563 
17-20 มีนาคม 2563  

0 80,000.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และทกัษะในการดูแล
ผูป้่วยจิตเวชแก่ผู้ชว่ยเหลือคนไข ้
เพื่อนำไปประยกุต์ใช้กับผู้ปว่ย
จิตเวชได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และเสนอให้มีการจัดเป็นประจำ
ทุกป ี

3. โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้ปว่ยใน 

 ครั้ง/คน/วัน   
24/1440 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

   60,000.00   ครัง้/คน/วัน   
24/1440 

10,24ตุลาคม  
7,21พฤศจิกายน ,12,26 

ธันวาคม 2562 9,23 
มกราคม ,6,20 กุมภาพันธ ์ 

5,19 มีนาคม 2,23 

0    60,000.00   เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้าน
การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยจืตเวช
และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ
การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ด้านรา่งกายและจิตใจ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เมษายน 7,21 พฤษภาคม 
11,25 มิถุนายน9,21 

กรกฎาคม 6,20 สิงหาคม
3,17กันยายน 2563   

4 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้ป่วยตามวัน
สำคัญ สัปดาหว์ัน
พยาบาลแห่งชาติและวัน
ทันตสาธารณสุข 

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/500/3 

ตุลาคม 2563  

 20,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 1/500/3 

ตุลาคม 2563  

0  17,500.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ กับผู้มาใช้บริการและเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้กบัผู้ป่วยจิต
เวชได้อย่างมีประสิทธภิาพ มี
การจัดกิจกรรมประจำทกุป ี

5. โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพบุคลากร    

 ครัง้/คน/วัน   
 1/120/1 

กรกฎาคม 2563  

50,000.00   ครัง้/คน/วัน   
 1/180/1 

14 กรกฎาคม 2563  

0    39,600.00  เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้หา่งไกล
โรคซึมเศร้า ลดความเครียด   มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบำบัด
ผู้ป่วยจิตเวชสำหรับ
พยาบาลวิชาชีพ 

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/30/2 

กุมภาพันธ์ 2563  

      
45,000.00  

 ครั้ง/คน/วัน   
 1/30/2 

4-5 กุมภาพันธ ์2563  

0  22,500.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และทกัษะในการสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด จิต
บำบัดรายบุคคล และกลุ่มบำบัด
ในผู้ป่วยจิตเวชแก่พยาบาล
วิชาชีพที่มาปฏิบัติงานใหม ่เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้กบัผู้ป่วยจิเวช
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลเสนอ
ให้มีการจัดเป็นประจำทุกป ี

7. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

 ครั้ง/คน/วัน   
 3/80/5 

มกราคม-กันยายน 
2563  

350,000.00   ครัง้/คน/วัน   
 1/20/2 

มีนาคม 2563  

0 25,000.00  กิจกรรมชมรมจรยิธรรม 
สถาบันกัลยาณ์ฯ เพื่อให้
บุคลากรได้ร่วมทำกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และได้รบัความรู้ ความเขา้ใจ 
เพื่อนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม 

8 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในสถาบันฯ 

 ครั้ง/คน/วัน   
 5/100/5 

มีนาคม-กันยายน 
2563  

   55,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
 1/20/1 

มกราคม2563  

0 15,000.00   - เป็นการให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และการเฝ้าระวังการติด
เชื้อในสถาบันฯ กับเจา้หน้าที ่
และผู้ป่วยจิตเวชได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

9.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยจติเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน 
9.1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวช
ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

 ครั้ง/คน/วัน   
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

50,400.00  ครั้ง/คน/วัน   
2/62/2   

8,21 ตุลาคม 2562 
2/60/2    

5,20 พฤศจิกายน 2562 
2/63/2    

0 29,400.00  ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 4,17ธันวาคม 2562 
2/6 2/2   

7,20 มกราคม 2563 
2/62/2     

4,18 กุมภาพันธ์ 2563 
   5/10/5  

3,7,8,15,28 เมษายน 
2/60/2   

1,15 กันยายน 2563 

ต้องการให้เกิด เตรีมความ
พร้อมญาติในการดูแลผู้ปว่ยโดย
ให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรค
ทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง 
อาการขา้งเคียงจากยา เฝ้าระวัง
อาการกำเริบ  

9.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมครอบครัวและ
ชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 ครัง้/คน/วัน   
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

50,400.00  ครั้ง/คน/วัน 
  5 /19 /5  

4,8,10,18,31ตุลาคม 62 
6/18/612,  20,21,22,25

พฤศจิกายน 62 
4/12/4 3,12,18,27 
ธันวาคม 62  8/24/8  

(9,17,20,22,23,27,28,29 
มกราคม 63              

8/12/8 
(3,4,6,7,8,11,12,24 

กุมภาพันธ ์

0 45,000.00  ความสอดคล้องระหว่าโครงการ
กับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที ่2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียม
ความพร้อมญาต ิครอบครัว 
ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
โดยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
โรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง 
อาการขา้งเคียงจากยา เฝ้าระวัง
อาการกำเริบ การส่งต่อ 

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
10.โครงการกลุ่มบำบัด
ผู้ป่วยสารเสพติดแบบ
ครอบครัวมีส่วนร่วม 
ปรับแผน43,200 

  0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -18 

0 0 - 

11 โครงการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค/
กลุ่มวัย (ยกเลิก) 

  0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

ภารกิจเครือข่าย 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจติในเขตสุขภาพที่ 5 
  12.1 การสนับสนุน
ระบบบริการและวิชาการ 
เขตสุขภาพที่ 5 

ครัง้  (12 ) 
ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563 

42,000.00   ครั้ง  (9 )  28ตุลาคม ,28 
พฤศจิกายน  23 ธันวาคม 
2562  ,20 มกราคม , 28 
กุมภาพันธ์ ,30 มีนาคม 

29 เมษายน,14พฤษภาคม  
30 กันยายน 2563  

0 28,280.00  ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
หน่วยงาน ส. กัลยาณ์ราช
นครนิทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที ่
5  ณ สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ จำนวน 9 ครั้ง    
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจำป ี2562 ในเขต5 

ครั้ง/คน/วัน 
 16/48/34 

ม.ค. -ส.ค. 2563 

164,000.00  -  0  0 - 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจำป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5  ครั้งที่ 1 

ครั้ง/คน/วัน 
  3/9/6 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
4/12/12  

(8-10,15-17,21-23, 
28-30 มกราคม 2563  

0 41,000.00   - เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เปน็ตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต
สุขภาพที ่5 จ. กาญจนบุรี  
เพชรบุรี ประจวบค่รีขันธ์ และ
สมุทรสงคราม 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจำป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5 คร้ังที่ 2 

ครั้ง/คน/วัน 
 4/12/9 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครัง้/คน/วัน       
4/18/12  

(5-7,12-14,19-21, 
25-27 กุมภาพันธ์ 2563) 

0 41,000.00   - เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต5    
จ. ราชบุร ีสุพรรณบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร 

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจำป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5 ครั้งที ่3 

ครั้ง/คน/วัน 
3/9/6 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครั้ง/คน/วัน   
4/20/4  

(8,17,24,29 มิถุนายน 
2563) 

0 4,800.00   - เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต 5 
จ. นครปฐมสมุทรสาคร
กาญจนบุร ีและเพชรบุร ี

12.2 การนิเทศงานกรณี
ปกติระดับกระทรวง
ประจำป ี2562 ในเขต
สุขภาพที ่5 คร้ังที่ 4 

ครั้ง/คน/วัน 
 1/3/2 

มกราคม -
สิงหาคม 2563 

41,000.00   ครัง้/คน/วัน   
4/20/4  

8,15,22,29 กรกฏาคม 
2563 

0   4,800.00   - เปน็คณะทำงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน
การร่วมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที ่
2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวชในเขต
สุขภาพที ่5 จ. สพุรรณบุรี 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ราชบุรี สมุทรสงคราม และ
ประจวบคีรีขันธ ์

12.3.1  การพัฒนา
ศักยภาพ แพทย ์เภสัชกร 
เขตสุขภาพที่ 5 ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทาง            
จิตเวชและการใช้ยาทาง
จิตเวช 

ครั้ง/คน/วัน       
1/80/1 

มกราคม 2563  

200,000.00  ครั้ง/คน/วัน   
1/97/1  

31 มกราคม 2563 

0 120,000.00   การพัฒนาบุคลากร แพทย์
ทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และ 
เภสัชกรเครอืข่ายร้านยา 
เกี่ยวกบัโรคทางจิตเวช การ
วินิจฉยั และการใช้ยาทางจิตเวช 
ของเขตสุขภาพที ่5 

12.3.2  ประชุมบูรณา
การงานสุขภาพจิตกบั
งานคลินิกหมอ
ครอบบครัว (PCC) เขต
สุขภาพที ่5 

ครั้ง/คน/วัน       
1/80/1 

มีนาคม 2563 

120,000.00    ครั้ง/คน/วัน   
1  /51 /1   

2 มีนาคม 2563 

0 120,000.00   - เปน็การเสริมสร้างพัฒนางาน
สุขภาพจิต โดยบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับระบบงานของ 
PCC.ในแต่ละตำบล ของจังหวัด  
ในเขตสุขภาพที่ 5 โดย 
สอบถามถึงการดำเนินงานด้าน
สุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการสนับสนุนจาก
หน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมี
การให้ความรู้เรือ่งโรคทาง           
จิตเวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต 

พัฒนาคุณภาพ 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
13.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 

ครัง้/คน/วัน  
2/50/2  

พฤศจิกายน 2562 

22,000.00   ครั้ง/คน/วัน  
2/56/2  

25-26พฤศจิกายน 2562  

 0 22,000.00  เพื่อให้แต่ละทีม/หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
สรพ.  และสามารถบูรณาการ
งานพัฒนากับงานประจำได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 

13.2 ประชุมมาตรฐาน 
HA และมาตรฐาน ISO 
สำหรับบุคลากรใหม ่

ครัง้/คน/วัน  
1/50/1  

ธันวาคม 2562 

11,000.00   ครั้ง/คน/วัน  
1/51/1  

19 ธันวาคม 2562  

 0 11,000.00  เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ที่
เปน็มาตรฐานเดียวกัน เขา้ใจ
เร่ืองราวขององค์กรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
อันจะส่งผลให้บุคลากรใหม่
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือมั่นใน
บริการที่มีคุณภาพขององค์กร 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

13.3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้าง
นวัตกรรมและR2R ใน
หน่วยงาน ปรับแผน 
22,000 บาท (ยกเลิก) 

- 0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.4 จัดทำโปสเตอร์
นำเสนอผลงานคุณภาพ 
HA ปรับแผน 21,400 
(ยกเลิก) 

 - 0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.5 สัมมนาการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลและนำ
ผลงานคุณภาพ ปรับแผน 
103,200 (ยกเลิก) 

 - 0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สำหรับหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต : 
PMQA-M-F (ยกเลิก
งบประมาณใช้กับ 13.5 
สัมมนาการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลและนำ
ผลงานคุณภาพ) 

 - 0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 0 - 

13.8  ประชุมติดตามการ
พัฒนาคณุภาพของทีม
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

 ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

มีนาคม- สิงหาคม 
2563  

   ครั้ง/คน/วัน 
1/32/1 

24 สิงหาคม 2563  

0   6,600  เพือ่การเตรียมรับเยี่ยมสำรวจ
จากสรพ.และสมาคมเภสัชกร
โรงพยาบาล รายงานผลการ
ติดตามตัวชี้วัดมาตรฐานสำคัญ
และจำเป็น 9 ข้อ 
 
 

13.9ประชุมเชงิปฏิบัติ   
การการเขยีนรายงาน
ประเมินตนเอง SA2019 

ครั้ง/คน/วัน 
3/150/6 

ม.ิย.-ส.ค. 2563 

66,000.00   ครั้ง/คน/วัน 
3/159/6 

  

0 66,000.00  เพือ่ให้บุคลากรของสถาบันฯนำ
ความรู้มาพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน/ทีม และร่วมกัน
ออกแบบระบบงานที่เหมาะสม 
มีการประสานเชื่อมโยงกัน 
ระหว่างระบบตา่งๆ 

- -  ครั้ง/คน/วัน 
1/52/2 

17,18 มิถุนายน2563  

0 22,000.00  
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

- -  ครั้ง/คน/วัน 
1/55/2 

16-17 กรกฎาคม 2563  

0 22,000.00  เพื่อหาโอกาสพัฒนา ติดตาม
ความก้าวหนา้/ระดับการพัฒนา
เพื่อการเรียนรู้ทบทวน
ใคร่ครวญ การทำงานและการ
พัฒนาที่ผ่านมาภายในทีม และ
ผู้บริหาร 

- -  ครั้ง/คน/วัน 
1/55/2 

4-5 สิงหาคม 2563  

0 22,000.00  เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจ
ผลการพัฒนาคุณภาพ ขององ์
กร ทำให้เห็นประเด็นสำคัญ 
เห็นภาพรวมความเชื่อมโยง 
เห็นผลลัพธ์ ร่วมกันเรียนรู้จุด
แข็งและโอกาสพัฒนาและ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

14.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตร าน ISO 9001 และ ISO 27001 
14.1) ประชุมเรื่องการ
ประเมินความเส่ียงด้าน
ข้อมูลสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO 

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/2  

พฤศจิกายน 2562 

22,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/71/2  

14-15 พฤศจิกายน 2562 

0 22,000.00  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
วิเคราะห์ผลการดำเนนิงานการ
จัดการความเส่ียงตามมาตราฐาน 
ISO ของหนว่ยงาน/องค์กร 

14.2) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
เอกสารคุณภาพ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/2  

ตุลาคม  2562 

22,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/65/2 

30-31ตุลาคม 2562 

0 22,000.00  เพื่อให้บุคลากรปฏบิัติงานใน
แนวเดียวกันจึงจัดหีก้ารทบทวน
เอกสารคุณภาพ คู่มือ ระเบียบ
ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แนวทางต่าง ๆ
ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

14.3) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ/การ
เยี่ยมสำรวจภายใน
สำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ
ภายในสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ตามระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001และISO27001 

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/2  

ธนัวาคม  2562 

   22,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/51/2  

3-4 ธันวาคม  2562 

0 22,000.00  เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคจาก
การเยี่ยมสำรวจครั้งที่ผ่านมา
และเพื่อให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจ
ร่วมกันจัดทำแนวทางการเยี่ยม
สำรวจภายในพร้อมจัดทำ
แผนการเยี่ยมสำรวจภายในตาม
มาตรฐาน ISO9001และ
ISO27001 

14.4 ประชุมการเตรียม
ความพร้อมในการรับ 
Surveillance visit   
ตามมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 27001    

ครั้ง/คน/วัน  
1/50/ 1 

มกราคม 2563 

11,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/50/ 1 

มกราคม 2563 

0 11,000.00  ประชุมการเตรียมความพร้อม
ในการรับ Surveillance visit   
ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ISO 27001    
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

14.5 กิจกรรมการรับ 
Surveillance visit 
ระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 27001 จาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ครั้ง/คน/วัน  
1/239/2 

มกราคม 2563 

213,000.00   ครั้ง/คน/วัน  
1/266/2 

21-22 มกราคม 2563  

0 213,000.00  เพือ่รักษาระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ISO 27001จากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 

15.  โครงการ พัฒนาประสิทธภิาพระบบบริหารความเสี่ยง (ขอปรบักิจกรรม /เพือ่รองรับงานทีมบริหารจดัการความเสี่ยงสถาบันฯ) 
15.1 กิจกรรมทบทวน
วิเคราะห์ความเส่ียง
โดยสหวิชาชีพ 

 ครั้ง/คน/วัน 
1/70/1 

สิงหาคม 2563  

30,800.00   ครั้ง/คน/วัน 
1/70/1 

13-14 สิงหาคม 2563  

0 30,800.00  ผู้เข้าร่วม มีความรูเ้พิ่มขึ้น และ
สามาถ ทบทวนวิเคราะห์ความ
เสีย่งของหน่วยงาน ทีม  

15.2  กิจกรรม RM  
round   

 หน่วยงาน 
30 

ตุลาคม62-
กันยายน 2563  

  7,000.00   หน่วยงาน 
30 ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563  

0    7,000.00  เพือ่ให้บุคลากรสถาบันฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารความ
เส่ียง และรับทราบปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงาน 

15.3 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารความเส่ียง 
กิจกรรมให้ข้อมูลเรียนรู้
ระบบความเส่ียงบุคลากร
เส่ียงบุคลากรสถาบันฯ 

ครั้ง/คน/วัน 
1/50/1 

มีนาคม 2563 

22,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/50/1 

9 มีนาคม 2563  

0 22,000.00  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
ระบบบริหารความเส่ียงให้
บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

15.4  กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการค้นหา        
อุบัตการณ์ความเส่ียง
และนวตกรรมความเส่ียง 
(RM  Day) แก้ไขเป็น 
โครงการรับเยี่ยมสำรวจ
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

 ครัง้/คน/วัน 
1/62/1 

กันยายน 2563  

25,000.00   ครั้ง/คน/วัน 
1/62/1 

29 กันยายน 2563  

0   25,000.00  เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาระบบยา  
รับการเยี่ยมสำรวจองค์กรเภสัช
กรรมโรงพยาบาลเพือ่
เตรียมพร้อมรับก่อนการ 
Reaccreditation ครัง้ที่ 5 
เพือ่ให้กระบวนการพัฒนาและ
การรับรองคุณภาพของสถาบัน
กัลยาณ์เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
และสามารถบรรลุวัตถปุระสงค์
ตามที่กำหนดไว ้
 

กลุ่มงานจิตวิทยา 
16 โครงการพัฒนาระบบ
นัดบริการจิตวิทยา
ออนไลน์ 

ครั้ง/คน/วัน 
3/13/3 

ธันวาคม 2562 

30,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
2/26/2 

0 14,720.00  กำหนดประเด็นการพัฒนา
ระบบนัดบริการทางจิตวิทยานัด
ออนไลน์ได ้
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

16.1  กิจกรรมการ
พัฒนาโปรแกรมนัด
บริการจิตวิทยาออนไลน ์

  ครั้ง/คน/วัน 
1/13/1 

22 พฤศจิกายน 2562 

0    8,260.00  ทำการพัฒนาระบบนัดบริการ
จิตวิทยานัดออนไลน์ และคู่มือ
การให้บริการตามระบบนัด
ออนไลน ์

  ครัง้/คน/วัน 
1/13/1 (7ก.พ.63) 

0 6,460.00  ทดลองใช้และนำผลการพัฒนา
มาปรับปรุง 

17 โครงการพัฒนา
บริการสุขภาพจิตด้วยชุด
จำลองสถานการณ์และ
ประสบการณ์เสมือนจรงิ
แบบเรียลไทม์ 

- 0 “ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19” 

0 0 - 

18 โครงการอบรม
ปฏิบัติการทำจิตบำบัด
ตามแนวการยอมรับและ
สร้างความมุ่งมั่น 
(Acceptance and 
Coommitment 
Therapy : ACT) 

ครั้ง/คน/วัน 
6/240/6 

มีนาคม-กันยายน 
2563 

290,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
3/126/5 

0 0 - 

- 0 ครั้ง/คน/วัน 
1/50/3 

18-20 ธันวาคม 2562  

0 84,400.00  นักจิตวิทยามีองค์ความรู้เรื่องจิต
บำบัดแนวคิดการยอมรับและ
มุ่งมั่นมากขึ้นกวา่กอ่นอบรม
ร้อยละ 91 

- 0 ครั้ง/คน/วัน 
1/45/1 

17 กุมภาพันธ์ 2563 

0 24,750.00  นักจิตวิทยามีทักษะการทำจิต
บำบัดแนวคิดการยอมรับและ
มุ่งมั่นมากขึ้นกวา่กอ่นอบรม
ร้อยละ 82 

- 0 ครัง้/คน/วัน 
1/31/1 

9 มีนาคม 2563 

0 20,910.00  - 

19 โครงการอบรม
ปฏิบัติการประเมินการ
แกล้งป่วยทางจิตปรับ
แผน30,000  (ยกเลิก) 
 

- 0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนือ่งจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0 

  

- 

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
20.โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563 
20.1กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงสำหรับผุ้รับ
บริการสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ ป ี2562 

ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

พฤศจิกายน 2562 

20,000.00  ครัง้/คน/วัน 
1/30/1 

11 พฤศจิกายน 2562 

 0 19,800.00  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเฉพาะทางและทักษะทาง
สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวัน
สำคัญของไทย  
1.ผูร้ับบริการและบุคลากรได้
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เข้าร่วมกิจกรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
2.ผู้รับบริการได้รบัการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ
อารม์และสังคม 
3.ผูร้ับบริการและบุคลากรได้
พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต
และทักษะทางสังคมผ่าน
กิจกรรมประเพณีวันสำคัญ          
ของไทย  

20.2กิจกรรมกีฬาสีและ
งานปีใหม่สำหรับ
ผู้รับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 
2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/60/1 

มกราคม 2563 

40,000.00   ครั้ง/คน/วัน 
1/60/1 

14 มกราคม 2563  

0  38,600.00  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเฉพาะทางและทักษะทาง
สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวัน
สำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการ
และบุคลากรได้เข้ารว่มกจิกรรม
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2.ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ
อารม์และสังคม 
3.ผูร้ับบริการและบุคลากรได้
พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต
และทักษะทางสังคม ผ่าน
กิจกรรมประเพณีวันสำคัญ           
ของไทย  

20.3 กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์สำหรับ
ผู้รับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ฯ ป ี2563 ปรับ
แผน 20,000 (ยกเลิก) 

 

 -  0 ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0   0 - 

20.4  กิจกรรมสาน
สายใยรัก ครั้งที่ 15 : 
กิจกรรมวันแม่สำหรับ
ผู้รับบริการสถาบัน
กัลยาณ์ฯ ป ี2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

สิงหาคม 2563 

20,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/32/1 

สิงหาคม 2563 

 0 19,800.00  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและ           
จิตเวชเฉพาะทางและทักษะทาง
สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณี         
วันสำคัญของไทย  
1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้
เข้ารว่มกิจกรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

2.ผูรั้บบริการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ
อารม์และสังคม 
3.ผูร้ับบริการและบุคลากรได้
พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต
และทักษะทางสังคม ผ่าน
กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของ
ไทย  

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
21 โครงการแผ่นพับ
สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะ
ขอมีบัตรผู้พิการทางจิต 

2/20/2ครั้ง/คน/
วัน,100 แผ่น 

มกราคม -มีนาคม
2563 

  10,000.00   2/20/2ครั้ง/คน/วัน,100 
แผ่น 

24มกราคม , 
16 มีนาคม 2563  

 0   9,970.00  แผ่นพับสำหรับผู้ปว่ยจิตเวชที่
จะขอมีบัตรผู้พกิารทางจิตเพื่อ
แจกจา่ยในส่วน OPD เฉพาะ
ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการประเมิน
ว่าอยู่ในเกณฑ์จะได้รับบัตร            
ผู้พิการ 

22 โครงการ 
Transformative 
Learning สำหรับนัก
สังคมสงเคราะห์ในเขต
สุขภาพที ่5 ปรับแผน
50,000  (ยกเลิก) 

ครั้ง/คน/วัน 
1/50/3 

กุมภาพันธ์ 2563 

300,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/50/3 

17-19 กุมภาพันธ์ 2563 

 0 300,000.00  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
และแรงบันดาลใจในการทำงาน
กับผู้ป่วยจิตเวช -เพื่อพัฒนา
ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการด้านสุขภาพจิต 
-เพื่อเสริมพลังอำนาจในการ
ดูแลตนเองของผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ 

23 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ Psychodrama 
Therapy สำหรับทีมสห
วิชาชีพ นักสังคม
สงเคราะห์ในเขต 5 

ครั้ง/คน/วัน 
1/35/5 

มีนาคม 2563 

400,000.00  ครั้ง/คน/วัน 
1/35/5 

9-13 มีนาคม 2563 

 0 400,000.00  เพื่อฝึกทักษะสำหรับการทำกลุ่ม
บำบัดโดยละครบำบัด ในการ
แก้ไขบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิต 
-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาตนเองของทีมสหวิชาชีพ 
 

24  โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย           
จิตเวชในสถาน
สงเคราะห์ 

ครั้ง/คน/วัน 
6/180/6 

พฤศจิกายน 
2562-สิงหาคม 

2563 

 112,500.00   ครั้ง/คน/วัน 
6/180/6 

25-26 พฤศจิกายน 2562  
2-3 มีนาคม 2563 

20 -21 กรกฎาคม 2563  

  112,500.00  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย          
จิตเวชที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ให้ได้รับกิจกรรมการฟื้นฟูที่
เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีอยู ่ 
และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชทีถู่ก
ส่งไปอยู่ในความดูแลของสถาน
สงเคราะห์ ได้รบัการ
บำบัดรักษาอยา่งต่อเนื่อง  
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
25.โครงการน้อมนำจิตใจเสรมิสายใยเพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 
25.1 กิจกรรมน้อมรำลึก 
ศาสตร์ของพระราชา 
พัฒนาจิตสำนึกบริการ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

ตุลาคม 2562 

 10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/75/1 

11 ตุลาคม 2562 

0   9,800.00  1. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี 
ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
สามารถปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีได ้ 
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเปน็สื่อในการรณรงค์
เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญ
ประโยชนต์่อสาธารชนได้ ตาม
วัตถุประสงค์ 
3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบันฯ 
มีจิตสำนึกในการใหบ้ริการผู้ปว่ย
อย่างมีคุณธรรม 

25.2 กิจกรรมรวมพลัง
ยึดมั่นในความดี ตาม    
รอยพระบารมี เพื่อชวีีที่
เป็นสุข 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

ธันวาคม 2562 

10,000.00  ครัง้/คน/วัน  
1/75/1 

4 ธันวาคม 2562 

0     9,800.00  1. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตสำนึกความรกัความสามัคคี 
ต่อชาติศาสน์กษัตริยแ์ละสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์
เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารชนได้ ตาม
วัตถุประสงค์ 
3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
มีจิตสำนึกในการใหบ้ริการผู้ปว่ย
อย่างมีคุณธรรม 

25.3 กิจกรรมเรียงรอ้ย
ดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี 

ครัง้/คน/วัน  
1/70/1  

มิถุนายน 2563 

  10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/36/1 

2 มิถุนายน 2563 

0   5,040.00  1. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้ารว่ม
โครงการ มีจิตสำนึก ความรัก 
ความสามัคคี ต่อชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีได ้ 
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
และประชาชน ที่เข้าร่วม
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ
รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชน
ได้ ตามวัตถุประสงค์ 
3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
มีจิตสำนึกในการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม 

25.4 กิจกรรมเทิดไท้
บารมี สดุดีองค์ราชัน 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

กรกฎาคม 2563 

10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/40/1 

24 กรกฎาคม 2563 

0     5,600.00  1.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ มีจิตสำนึก ความรัก 
ความสามัคคี ต่อชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีได ้ 
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ
รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชน
ได้ ตามวัตถุประสงค์ 
3. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน
มีจิตสำนึกในการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 
25.5  กิจกรรมร้อย
ดวงใจ สืบสานพระราช
ปณิธานแม่ของแผ่นดิน 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/1  

สิงหาคม 2563 

10,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/40/1 

11 สิงหาคม 2563 

0 5,600.00  1.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน 
และประชาชนที่เข้ารว่ม
โครงการ มีจิตสำนึก ความรัก 
ความสามัคคี ต่อชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีได้  
2. ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สถาบัน 
และประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ
รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารชน
ได้ ตามวัตถุประสงค์ 
3.ข้าราชการ เจา้หน้าที่สถาบัน 
มีจิตสำนึกในการใหบ้ริการ
ผูป้่วยอย่างมีคุณธรรม 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

26. โครงการพัฒนา
แนวทางลดการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/60/1  

กรกฎาคม 2563 

20,000.00  ครัง้/คน/วัน  
1/20/1 

28 กันยายน 2563 

0 0 ได้จัดประชุมคณะทำงาน
ควบคุมกำกับการใช้พลังงาน 
สถาบันฯเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563 และได้แจ้งเวียนประกาศ
มาตรการและแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน ประจำป ี
2563-2564 

27. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสารบรรณ 
ประจำปีงบประมาณ 
2563 

ครั้ง/คน/วัน  
1/60/1  

กรกฎาคม 2563 

20,000.00  ไม่ได้ดำเนินการ  0 0 ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน (ฉบับปรับแผนเดือน
กรกฎาคม 2563 ) เพราะ
สถานการณ์การระบาด Covid-
19 

28. โครงการจัดงาน
ทำบุญครบรอบ 49 ป ี
วันเปิดสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ 

มิถุนายน 350,000.00  ไม่ได้ดำเนินการ  0 0 ยกเลิกตามติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

29. โครงการซ้อมแผน
อัคคีภัย 

ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1  

กันยายน 2563 

50,000.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1 

9 กันยายน 2563 

0   47,200.00  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและความพร้อมใช้ของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
เพื่อพร้อมใช้และปฏิบัติได้
ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย จำนวน
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากร 
คณะทำงานและทีมวิทยากร  

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
30 โครงการสานสายใย
ร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ 
ประจำป ี2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/350/2 

ธันวาคม 2562 

 400,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/350/2 

ธันวาคม 2562 

0      400,000  เพื่อสร้างความสามัคคีของ
บุคลากรด้วยกิจกรรมประจำป ี
และสานสายใยร้อยดวงใจศรี
กัลยาณ์ (บุคลากร) 

31. โครงการสัมมนา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
(ยกเลิก ) 
 

    ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน  
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID -19 

0     

32. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

ครั้ง/คน/วัน 
2/200/2 

สิงหาคม2563 

 40,000  ครัง้/คน/วัน 
1/180/1 

24  กรกฎาคม 2563 

0      39,600  เพือ่ประชาสัมพันธ์ ให้หา่งไกล
โรคซึมเศร้า ลดคตวามเครนีด   
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

33. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ครั้ง/คน/วัน 
1/150/2 

สิงหาคม 2563 

100,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/78/2 

30-31 กรกฎาคม 2563 

0  50,900  เพื่อให้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์
งานให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน
ให้มีแนวทางในการสัมภาษณ์
ผู้สมัครทีเ่หมาะสมกับตำแหน่ง
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

งานในยุค 4.0และบุคลากรเกิด
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ ให้เป็น
โรงพยาบาลดจิิทัล ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ และ
ประสิทธิผล 
 

34 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
ทำงานของบุคลากร
สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

ครั้ง/คน/วัน 
2/300/2 

กรกฎาคม 2563 

100,000  ครั้ง/คน/วัน 
2 /134/2 

20-21 กรกฎาคม 2563 

0      74,320  เพื่อให้บุคลากรได้รบัการดูแล
ด้านสุขภาพอยา่งต่อเนื่อง และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
สร้างเสริมสขุภาพทางกาย 
ป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคที่ป้องกันได้ ในกลุ่ม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ซ่ึงจะส่งผล
ให้บคุลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
ส่งผลให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อไป 
 

35 โครงการสัมมนา
สุขภาพจิตวัยทำงาน
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ครั้ง/คน/วัน 
2/300/2 

กันยายน 2563 

400,000  ครั้ง/คน/วัน 
2/300/4 

10-11,14-15กันยายน 
2563 

0 250,200  เพื่อมีแนวทางในการดำเนินชีวิต
ในวัยทำงานอย่างมีความสุข ให้
ทันต่อการเปลี่ยนในยุคดิจิทัล
การปรับตนเอง เพื่ควาสามารถ
ในการทำงาน และการจัดการ
ภาวะซึมเศร้าในการทำงาน 
 

36 โครงการเสริมสร้าง
ความผูกพันบุคลากร
สถาบันกัลยาณ์ฯ 1)แก้ไข
เป็น โครงการศึกษาดูงาน
ด้านบริหารสถานบรกิาร
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563แก้ไข เป็น
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ประจำปี 63 
 

ครั้ง/คน/วัน 
1/60/2 

สิงหาคม 2563 

     200,000  ครั้ง/คน/วัน 
1/60/2 

20-21 สิงหาคม 2563 

0    69,800  เพื่อให้เข้าใจนโยบาย  เปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งและการทำงานเป็นทีม 
มีความรัก ความผูกพันตอ่
องค์กร  และสามารถปฏบิัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

37.โครงการวางแผนการ
ใช้เงืน Happy Money 

ครั้ง/คน/วัน 
2/200/2 

กุมภาพันธ์ 2563 

    70,000  ครั้ง/คน/วัน 
2/141/2 

11-12กุมภาพันธ์ 2563 

0      50,220  ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต มิติที2่ 
คุณภาพการให้บรกิาร ลำดับที่ 
2.4,5 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข /สิ่งที่ต้องการให้
เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสุขให้เกิดในที่ทำงาน การ
ผ่อนคลายและสร้างสัมพันธ์ที่ด ี

กลุ่มงานโภชนาการ 
38.โครงการอาหาร
ปลอดภัย ปราศจากสาร
ปนเปื้อน 

ครั้ง/คน/วัน 
1/30/1 

ธันวาคม2562 

          
20,000  

 ครั้ง/คน/วัน 
1/33/1 

12ธันวาคม2562  

0          
17,140  

1. ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยา
ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สุขภาพที่ถกูต้องให้บริการ
อาหารที่สะอาด ปลอดภยัต่อ
ผู้บริโภค 
 2. จากการสุ่มตรวจวัตถุดิบที่ใช้
ในการประกอบอาหารสำหรับ
ผู้ป่วยและผู้รับบริการของ
สถาบันฯ ไม่พบสิ่งปนเปื้อนใน
อาหาร 
 3 ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะ/
อุปกรณ์และอาหารปรุงสุก ผา่น
เกณฑ์การสุ่มตรวจเช้ือโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่าร้อยละ 
90  
 4 ผู้สัมผัสอาหารในสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ได้รับการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับผู้สัมผัสอาหาร กรม
อนามัย 

กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
39 โครงการเปิดคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ 

    

ไม่ได้ดำเนินการ  0 0 ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน (ฉบับปรับแผนเดือนก.ค. 
2563 ) เพราะสถานการณ์การ
ระบาดCovid-19 
 

40 โครงการวิเคราะห์
ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 
ปีที่ 3 
 
 
 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

        
200,000  

ไม่ได้ดำเนินการ  0 0 ยกเลิก 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
41 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบรหิารแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทรป์ระจำปีงบประมาณ 2563 
   41.1 ประชุมจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดสถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2563 

ครั้ง/คน/วัน 
2 /100/ 2 

พฤศจิกายน 2562 

      
15,000.00  

ครั้ง/คน/วัน 
2 /100/ 2 

28 ,  29พฤศจิกายน 
2562 

0      
15,000.00  

"1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ ตัวชีว้ัดที่สำคัญของ
สถาบันฯ และแผนปฏบิัติการ 
2.ติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและตัวชีว้ัดที่
สำคัญของสถาบันฯ รอบ 5 
,9,11 เดือน 
4.โครงการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์กรมฯ" 
 

   41.2 ประชุมติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2563 

ครั้ง/คน/วัน  
3 /120/3  

มิถุนายน-สิงหาคม 
2563 

      
18,000.00  

ครั้ง/คน/วัน  
5 /150/ 5 

8,26 มิถุนายน-สิงหาคม  
29 กรกฎาคม, 11,21

สิงหาคม 2563) 

0      
11,610.00  

   41.3 ประชุมจัดทำ
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ ปีงบประมาณ 
2563 

ครั้ง/คน/วัน  
1 /75 /1 

สิงหาคม 2563 

      
60,000.00  

ไม่ได้ดำเนินการ  0 0 ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน (ฉบับปรับแผนเดือน
กรกฎาคม 2563 ) เพราะ
สถานการณ์การระบาด Covid-
19 

   41.4 สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารแผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 

ครั้ง/คน/วัน  
1 /75/3  

กันยายน 2563 

    
395,000.00  

ครั้ง/คน/วัน  
1 /75/3  

17-19 สิงหาคม 2563 

0    
344,430.00  

1.ทบทวน SWOT องค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของสถาบันฯ 
2.ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี  (ปี 2563-2565) 
3.บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ และปฏิบัติราชการ
ระยะยาว และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  

42โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ  
42.1ประชุมทีมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริการ 

 ครัง้/คน/วัน  
4/160/4 
38,400 

ตุลาคม 2562 -
สิงหาคม 2563  

 ครั้งที่ 1  
9,600.00  

ครั้ง/คน/วัน  
1/40/1 

12 พฤศจิกายน 2562 

0 7,600.00   - ประชุมจัดทำแผนการ
ดำเนินงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 
 - สรุปประเด็นปัญหาการใช้
งานระบบรหิารงานโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2563 
 - ทบทวนคณะกรรมการทีม
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(ระบุตามแผน)
(เป้าหมาย)/

(เดือนที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่
ดำเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์
สถาบัน/สิ่งทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

42.2 อบรมทักษะการใช้
งานคอมพิวเตอร์             
แท็ปแล็ตเพื่อลดกระดาษ
Paperless และเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครัง้/คน/วัน  
1/100/1 

 ธันวาคม 2562 

19,400.00  ครั้ง/คน/วัน  
1/100/1 

11 พฤศจิกายน 2562 

0 19,400.00  มีผู้เข้ารว่มการอบรมจำนวน 
100 คน 
 - ผู้เข้าอบรมรับทราบถึง
นโยบายการใช้งานอุปกรณ์ 
แท็ปเล็ตและคู่มือการใช้งาน 
 - ผู้เข้าอบรมสามารถใช ้              
แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการ
ทำงานเร่ิมต้น 
 - ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์
เอกสารจากแท็ปเล็ตออกสู่
เครื่องพิมพ์ได้ 

42.3 อบรมการใช้งาน
โปรแกรม BMS eChart 
บนคอมพิวเตอร์แท็ปแลต 
ยกระดับการบริการ 

ครั้ง/คน/วัน  
1/70/2 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 2562 

13,500.00  ครั้ง/คน/วัน  
2/75/2 

19, 20 พฤศจิกายน 2562 

0 13,500.00  มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 75 
คน 
 - ผูเ้ข้าอบรมสามารถใช้แอป
พลิเคชัน BMS eChart สำหรับ
ดูแลผูป้่วยในได้ 

"42.4 ศึกษาดูงานระบบ
Smart Hospital  
โรงพยาบาลดา่นมะขาม
เต้ีย จ.กาญจนบุรี" 

ครั้ง/คน/วัน  
1/30/1 

กรกฎาคม 63 

15,700.00  ไม่ได้ดำเนินการ  0 0 ไม่สามารถดำเนินการได้               
ตามแผน (ฉบบัปรับแผนเดือน
กรกฎาคม 2563 ) เพราะ
สถานการณ์การระบาด                        
Covid-19 

 
ที่มา : งานงบประมาณและแผนงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
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5.1 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ    
แผนภูมทิี ่37  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงคก์ลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2561 – 2563 

 
 

แผนภูมิที ่38  แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์กลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2561 – 2563 

 
           จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ในปี 2563 ช่วงแผนฯ 12 มีตัวชี้วัดที่ประเมินทั้งหมด 31 ตัว ดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย 25 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.65 โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 6 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 
ร้อยละคะแนนของการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศนิติจิตเวชในระดับประเทศ  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากร
ใน/นอกสังกัดที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนิติจิตเวช  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ
ของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 90 วัน ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วย Refer out ทางกายได้รับ
ความปลอดภัยภายใน 72  ชม. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของหน่วยงานมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่  16 จำนวนประเด็นปัญหาที่ ได้รับการแก้ไขโดยใช้ เครื่องมือ 
KM/R2R/CQI  ซ่ึงตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์นำมาวิเคราะห์ปัญหาอุสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดระดับองค์กร จำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ตารางที่ 21  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับองค์กร  จำแนกตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต (6 ตัวชี้วัด) 

1 ร้อยละคะแนนของการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศนิติจติเวช ใน
ระดับประเทศ (Excellence 
Center) 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต 

N/A 94.90 98 90 77 

2 ร้อยละของผู้ป่วยนิติจติเวชคดีรุนแรง 
ที่รับไว้ไม่ก่อคดีซ้ำ ภายใน  3 ปี 
 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต(งาน
นิติจิตเวชชุมชน)                   

98.53 100 100 100 100 

3 ร้อยละของบุคลากรใน/นอกสังกัดที่
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนิติจติเวช 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต 

88.24 94.12 100 95 0 

4 "จำนวนฐานข้อมูลด้านนติิสุขภาพจิต 
ทีถู่กเผยแพร ่

จำนวน กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 
 

N/A 4 5 6 6 

5 ร้อยละผู้รับบริการนติิจิตเวชไดร้ับ
การดูแลตามแนวทางการดูแล
ผู้รับบริการนิตจิิตเวชของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามแนวทางการ
ประเมินผู้ป่วยตามระยะ (Phasing) 
 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต 
 

100 85.71 86.40 85 85.71 

6 จำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมนติิสุขภาพจิตและจติเวชที่
เผยแพรด่้วยการตีพิมพ์/นำเสนอใน
ระดับต่าง ๆ 
 

จำนวน กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

6 5 11 5 6 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง (10 ตัวชี้วัด) 

7 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-
V) ที่ได้รับการตดิตามเฝ้าระวังจาก
หนว่ยบริการจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิตและเครือข่ายในเขต
สขุภาพ ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 
1 ปี ** (24) 
- SMI-V ได้รับการติดตาม 
- SMI-V ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำใน 1 ปี 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ              
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการโรค
จิตเภท)/ 
กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล/ 
/กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

97.38 96.85 98.47  
 
 
 
 
 
 

≥90 
≥96 

 
 
 
 
 
 
 

97.26 
97.26 

8 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมา
รักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำ ภายใน 90 วัน 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ              
จิตเวชทั่วไป/ 
ทุกงานบริการ/ 
งานเวชระเบียน
และสถติ ิ

93.42 93.79 93.73 95 93.60 

9 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมา
รักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำ ภายใน 28 วัน  

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ           
จิตเวชทั่วไป/ 
ทุกงานบริการ/ 
งานเวชระเบียน
และสถติิ  

97.2 97.17 96.73 95 96.98 

10 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง
ที่มารักษาแบบผู้ป่วยใน  มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจำหน่าย  

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ          
จติเวชทั่วไป  
 

- 96.38 89.47 ≥85 99.80 

11 จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยท่ีรับไว้
รักษาในสถาบันฯ 

จำนวน กลุ่มภารกิจ           
จิตเวชทั่วไป 
ทุกงานบริการ 
 

2 0 1 0 0 

12 ร้อยละของผู้ป่วยนิตสิุขภาพจิตและ
จิตเวชที่รับไวต้ามเกณฑ์ยุ่งยาก
ซับซ้อน (3S) – Refer in 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล(refer)/ 
กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือขา่ย/ 
กลุ่มภารกิจ           
จิตเวชทัว่ไป 

75.86 91.33 98.78 94 99.13 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

13 ร้อยละของผู้ป่วย Refer out ทาง
กายไดร้ับความปลอดภัยภายใน 72  
ชม.   

ร้อยละ กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล(refer)/ 
กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ 
กลุ่มภารกิจ              
จิตเวชทั่วไป 

- 100 98.81 100 96.97 

14 ร้อยละของผู้ป่วยนิตสิุขภาพจิตและ
จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ที่ส่งกลับ 
Refer back ไดร้ับการดูแลติดตาม
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล(refer)/ 
กลุ่มงานการ
พยาบาลจติเวช
ชุมชน/กลุ่ม
ภารกิจนติิ
สุขภาพจิต/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ 
กลุ่มภารกิจ        
จิตเวชทั่วไป 

N/A N/A 80.42 50 87.69 

15 ร้อยละอุบตัิการณ์ความเสีย่งระดบั E 
ขึ้นไป ของหน่วยงานท่ีมีการบริหาร
จัดการอยา่งเป็นระบบ 

ร้อยละ QMR/ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ  

N/A 97.62 92 90 67.92 

16 จำนวนประเด็นปัญหาที่ไดร้ับการ
แก้ไข โดยใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้/การพัฒนาคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่อง/การพฒันางานประจำสู่
งานวิจัย (KM/R2R/CQI) 

จำนวน QMR/ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ  

N/A 14 39 20 7 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต และจิตเวช (4 ตัวชี้วัด) 
17 "ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยจิตเวช

ฉุกเฉินท่ีใช้บริการในหน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับ A,S,M1 และ M2 
ในเขตสุขภาพ ท่ี 5 สามารถ
ให้บริการจติเวชฉุกเฉินและดูแลได้ 
ภายใน 48 ช่ัวโมง" 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

- 99.94 99.47 80 80 

18 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตทีม่ี
ปัญหาสุขภาพจิตไดร้ับการเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจติ 
**(11) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจจติ
เวชทั่วไป 
(งานบริการจิต
เวชทั่วไป/MCC/
ฆ่าตัวตาย) 

- 85.67 100 80 100 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (11 ตัวชี้วัด) 

19 อัตราการฆ่าตัวตายในเขตพื้นท่ี
สุขภาพท่ี 5 

อัตรา
ตายต่อ
แสน

ประชา
กร 

กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

6.27 4.04 3.97 < 6.3 4.08 

20 ร้อยละของเรือนจำที่มีฐานข้อมลู
ผู้ต้องขงัจิตเวช 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต 

N/A N/A 71.33 80 100 

21 ร้อยละของความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
HA /ISO 9001:2015 

ร้อยละ QMR/ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ/
ทุกกลุ่มภารกิจ 

100 100 100 80 100 

22 ร้อยละของความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ISO 27001:2013 

ร้อยละ QMR/ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ/
ทุกกลุ่มภารกิจ 

100 100 100 85 100 

23 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
- ผู้ป่วยใน 
- ผู้ป่วยนอก 
- ภาพรวผู้รับบริการต่อการบริการ 
- เครือข่ายเขตสุขภาพท่ี 5 
- ผู้มาศึกษาดูงาน/อบรม 
- เครือข่ายนิติจติเวช 

ร้อยละ QMR/ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ/
ทุกกลุ่มภารกิจ  
 
 
 
 
 

86.24 
 

86.73 
88.24 
87.49 
83.60 

- 
- 

93.16 
 

96.00 
89.50 
92.75 
95.18 
95.98 
89.12 

92.58 
 

98.50 
96.53 
97.52 
91.19 
93.15 
93.26 

 
 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

 
 

94.13 
94.90 
97.36 
91.49 
89.23 
95.20 

24 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยใน
ทั้งหมด Case Mixed Index (CMI) 

ค่า 
น้ำ 

หนัก 

กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
(กลุ่มงานการเงิน
และบัญชี)/  
กลุ่มงานพัสด/ุ
ทุกกลุ่มภารกิจ 

1.85 1.89 1.85 1.90 1.90 

25 ค่าคะแนนดัชนีวัดประสิทธิภาพ 
(EUI) ปริมาณการใช้พลังงาน
ประหยดัได้ **(26) 
- คา่ EUI ไฟฟ้า 
- ค่า EUI  น้ำมันเชื้อเพลิง 
 

ค่า 
คะ 

แนน 
 
 

กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ /  
ทุกกลุ่มภารกิจ 
 
 

 
 
 

1.09 
1.18 

 
 
 

1.30 
1.07 

 
 
 

0.51 
0.21 

 
 
 

≥0 
≥0 

 
 
 

0.19 
0.07 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ 1-4      

26 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อทิศทางการ
ดำเนินงานขององค์กร 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ)/        
ทุกกลุ่มภารกิจ 

96.30 92.77 99.35 90 98.47 

27 ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ /      
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ)/           
ทุกกลุ่มภารกิจ 

100 100 100 95 96.34 

28 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ขัน้ตอนการดำเนินงานและลด
กระดาษ 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ / 
(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 
 

N/A N/A 60 50 68.29 

29 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

80.03 80.47 85.17 85 86.11 

30 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะในหลักสตูรที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน **(29) 
-  สมรรถนะหลัก 
-   สมรรถนะทางด้าน MIDL 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ        
(กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล)/  
ทุกกลุ่มภารกิจ 
 

- -  
 
 
 

93.85 
54.50 

 
 
 
 

80 
50 

 
 
 
 

93.71 
85.31 

31 ค่าเฉลี่ยของระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ        
(กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล)/  
ทุกกลุ่มภารกิจ 

6.13 5.91 5.80 >5.0 5.84 

ที่มา : งานยุทธศาสตร์และประเมนิผล สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร ์
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5.2 ผลการดำเนินงานตัวชีวั้ดคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ   
แผนภูมิที ่39  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2561-2563 
 

 
 
แผนภูมิที ่40  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2561-2563 

   จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ในปี 2563 ช่วงครึ่งแรกแผนฯ 12  มีตัวชี้วัดคำรับรองที่สถาบันฯ 
ประเมินทั้งหมด 25 ตัว ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 23 ตัว ค่าคะแนนประเมิน เท่ากับ 4.9360 โดยตัวชี้วัด            
คำรับรองฯ ที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 2 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน จนมี
พัฒนาการสมวัย ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ผ่านเป้าหมาย ร้อยละ 68  ซ่ึงตัวชี้วัดทีไ่มผ่่านเกณฑน์ำมาวิเคราะห์ปัญหาอุสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป 
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2563 
 

ตารางที่ 22 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำแนกตามมิติ ปีงบประมาณ 2563 
 

ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เปา้หมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ( 10 ตัวชี้วัด)  

1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
แล้วไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการดว้ย 
TEDA41 หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น
จนมีพัฒนาการสมวัย** (1) 
- กระตุ้นด้วย TEDA41 หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น 
- กระตุ้นด้วย TEDA41 หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น พัฒนาการ
สมวัย 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจจติ
เวชทั่วไป 
(งานบริการจิต
เวชเด็กและ
วัยรุ่น)/ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 
 

 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 

 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 

 
 
 
 
 

36.61 
 

36.61 

 
 
 
 
 

60 
 

30 

 
 
 
 
 

62.57 
 

29.33 

2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง 
(BA+LBW+แม่วัยรุ่น) ท่ีได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วไดร้ับ
การกระตุ้นพัฒนาการจนมี
พัฒนาการสมวัย** (2) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ            
จติเวชทั่วไป 
(งานบริการ            
จติเวชเด็กและ
วัยรุ่น)/ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 

N/A N/A N/A 80 98.45 

3 "ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
ระดับสติปญัญา ตำ่กว่ามาตรฐาน 
ปัญหาการเรียนรู้ออทิสติก และ
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รบัการ
ดูแลช่วยเหลือ       
จนดีขึ้น ** (3)" 
- รร.ทีม่ีระบบดูแลช่วยเหลือ 
- เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือ 
- เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือจน
ดขีึ้น 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ         
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ            
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น)/ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 
 
 
 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 
 
 
 
 

N/A 
N/A 

87.21 

 
 
 
 
 
 

10 
80 
90 
 
 

 
 
 
 
 
 

45.22 
98.97 
91.42 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หนว่ย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เปา้หมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

4 ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ สังคม ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ** (4) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ             
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ          
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น)/ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

N/A N/A 93.59 70 100 

5 "ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มี
ค่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท 
ผ่านเป้าหมาย ร้อยละ 75 ** (7) 

ระดับ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

72.21 85.11 75 ≥90 100 

6 ร้อยละของจังหวดัในเขตสุขภาพท่ีมี
ค่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ ผ่านเปา้หมาย ร้อยละ 68 
** (8) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย/ 
กลุ่มภารกิจ           
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการโรค
ซึมเศรา้) 

54.62 60.75 100 ≥75 50.00 

7 "ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มี
ค่าเข้าถงึบริการโรคออทิสติก (ASD) 
ผ่านเป้าหมาย ร้อยละ 45 ** (9) 
 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ            
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ            
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น)/กลุม่
ภารกิจเครือขา่ย 

78.41 71.77 87.5 60 100 

8 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) 
เข้าถงึบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ** 
(10) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ            
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ           
จติเวชเด็กและ
วัยรุ่น)/กลุม่
ภารกิจเครือขา่ย 
 

16.94 18.66 5.61 "เพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 

3" 

8.74 

9 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตทีม่ี
ปัญหาสุขภาพจิตไดร้ับการเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐาน  กรมสุขภาพจิต 
** (11) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ          
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ            
จิตเวชทั่วไป/
MCC)/ฆ่าตัวตาย)  
/กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

N/A 100 100 80 97.74 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วดั 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เปา้หมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

10 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น** (12) 

ร้อยละ กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห ์

N/A 100 90 90 100 

มิติท่ี 2 ด้านคณุภาพการให้บริการ ( 4 ตัวชี้วัด)  

11 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว 
(Primary Care Cluster : PCC) มี
ระบบ/กจิกรรมในการดูแลสุขภาพจิต
และจิตเวชในชุมชน ** (14) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
เครือข่ายศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 

N/A N/A N/A ≥20 47.37 

12 ค่าคะแนนความสำเร็จของการพัฒนา
ไปสู่การเป็น Smart Hospital ของ
หน่วยบริการจิตเวช ** (15) 

ค่า
คะแน

น 

CIO/กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ       
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ)/
กลุ่มภารกิจการ
พยาบาล/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A N/A N/A 5 5 

13 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตทีพ่ึงประสงค์ ** (16) 
- ความรอบรู้สขุภาพจิต 
- พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค ์

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ          
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ        
จิตเวชทั่วไป/
MCC)/ฆ่าตัวตาย) 
/ศูนย์สุขภาพจิต        
ที่ 5/กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

 
 
 

N/A 
N/A 

      
 
 

N/A 
89.7 

 
 
 

57.14 
80.12 

 
 
 

ขั้นตอนที่1 
80 

 
 
 

ขั้นตอนที่1 
98.08 

14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization)** (17) 

ระดับ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
(กลุ่มงทรัพยากร
บุคคล)/ทุกกลุ่ม
ภารกิจ 

N/A N/A N/A 5 5 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ( 9 ตัวช้ีวัด) 

15 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับ
การรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน ** 
(19) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจครือ
ข่าย/กลุม่ภารกิจ 
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการโรค
จิตเภท) 

N/A N/A N/A ≥50 25.43 
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ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วดั 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

16 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงไดร้ับการ
ประเมิน บำบัดรักษา และตดิตาม
ดูแลช่วยเหลือ ตามระดบัความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 1 ปี ** (20) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ             
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ            
ยาเสพตดิ)  
 

N/A N/A 94.54 60 92.23 

17 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาทำรา้ยตัวเองซ้ำในระยะเวลา 
1 ปี ** (21) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ         
จิตเวชทั่วไป (งาน
บริการจติเวช
ทั่วไป/MCC)/  
ฆ่าตัวตาย)/  
กลุ่มงานการ
พยาบาลจติเวช
ชุมชน/กลุ่ม
ภารกิจเครือข่าย 

N/A 94.90 94.30 ≥85 97.48 

18 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการ
บำบัดรักษาและจำหนา่ยตาม
พระราชบัญญัตสิุขภาพจติ ไดร้ับการ
ติดตามต่อเนื่องครอบ 1 ปี ** (22) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ           
จิตเวชทั่วไป  
(งานบริการ        
จิตเวชทั่วไป/
MCC)/ฆ่าตัวตาย) 
/กลุ่มภารกจิ 
เครือข่าย/ 
กลุ่มงานการ
พยาบาลจติเวช
ชุมชน/
คณะกรรมการ
สถานบำบัด 

N/A N/A 83.87 65 88.14 

19 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหาย
ทุเลา (Full Remission) ** (23) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ             
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการโรค
ซึมเศรา้)/กลุม่
ภารกิจเครือข่าย 

N/A 92.3 23.94 ≥39 50.00 

20 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-
V) ที่ได้รับการตดิตามเฝ้าระวังจาก
หนว่ยบริการจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิตและเครือข่ายในเขต
สุขภาพ ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 
1 ปี ** (24) 
- SMI-V ได้รับการติดตาม 
- SMI-V ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำใน 1 ปี 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ           
จิตเวชทั่วไป 
(งานบริการ           
โรคจิตเภท)/ 
กลุ่มภารกิจ
เครือข่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
97.38 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
99.45 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
99.6 

 
 
 
 
 
 
 

≥90 
≥96 

 
 
 
 
 
 
 

97.22 
98.76 
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ที่มา : งานยุทธศาสตร์และประเมนิผล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นบั 

ผู้รับผิดชอบ 
Baseline 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี 2563 

2560 2561 2562 

21 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจยัพฒันา 
และนำไปใช้ประโยชน์ของ
นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชของหน่วยงาน ** (25) 

คะแนน กลุ่มภารกิจนิติ
สุขภาพจิต 
/ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A N/A 79 >40 ยกเลิก
การถ่าย
ระดับ
ตัวช้ีวัด 

22 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ** (26) 
-  ค่า EUI ไฟฟ้า 
-  ค่า EUI น้ำมัน 

ค่า EUI กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ  
(กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป) 

 
 

1.09 
1.18 

 
 

1.3 
1.07 

 
 

0.51 
0.21 

 
 

≥0 
≥0 

 
 

0.19 
0.07 

23 ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน 
** (27) 
-  งบดำเนินงาน 
- งบลงทุน 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ  
(กลุ่มงานการเงิน
และบัญชี)/ 
กลุ่มงานพัสด/ุ
ทุกกลุ่มภารกิจ 
 

 
 
 

100 
N/A 

 
 
 

88.73 
70.94 

 
 
 

95.66 
37.35 

 
 
 

95 
70 

 
 
 

96.03 
100 

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร  ( 3 ตัวชี้วัด)  

24 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุด
ข้อมูลมาตรฐานที่สามารถ
แลกเปลีย่นกันได้อย่างไรร้อยต่อ **
(28) 

ระดับ CIO/กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ  
(กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ)/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A N/A N/A 5 5 

25 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตไดร้ับการพัฒนาใหม้ี
ความรู้ และทักษะด้านการใช้ข้อมูล 
สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทลั (MIDL) ** 
(29) 

ร้อยละ กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
(กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล)/ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

N/A N/A N/A 80 85.07 

26 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต (ITA) ** (30) 
-    ผู้ทำแบบสำรวจ 
-    คะแนนประเมินหน่วยงาน
คุณธรรม 

ค่า
คะแนน 

กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ 
(กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล) กลุ่มงาน
พัสดุ/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ/ 
กลุ่มงาน
สารนิเทศฯ/ทุก
กลุ่มภารกิจ 

 
 
 
 

N/A 
N/A 

 
 
 
 

95.5 
N/A 

 
 
 
 

82.17 
83.64 

 
 
 
 

≥85 
≥60 

 
 
 
 

39.71 
100 
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ภาคผนวก 
➢ บทคัดยอ่งานวิจัย 
➢ ภาพกจิกรรม 
➢ ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 

ส่วนที ่6 
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Effectiveness of the Galya Individ ualized Competency Restoration Program 
(Galya-ICRP) on Competency to Stand Trial in Forensic Psychiatric Patients 

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

 Utaya  Nakcharoen, Ph.D., and Phawinee  Butsaen, M.N.S. 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

Galya  Rajanagarindra  Institute 
Abstract 

Object: The purpose of this quasi-experimental research was to study the Galya 
Individualized Competency Restoration Program (Galya-ICR) for Competency to Stand Trial in 
Forensic Psychiatric Patients. 
 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-ICR. The control group received the conventional 
care as usual. The instruments used in this study including the demographic data form and 
the Galya-Competency to Stand Trial (Galya-CST) which were developed by the researchers 
and the Galya Individualized Competency Restoration Program (Galya-ICR) 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<.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<.05). 
 Conclusions: Enhancing the competency to stand trial among forensic psychiatric 
patients who were found incompetent to stand trial is essential. The Galya-ICR should be 
implemented as the legal rehabilitation standard of practice in the forensic psychiatric 
inpatient setting.  
 

Keywords: Competency to stand trial, Forensic psychiatric patient, Restoration 
 
 

 

บทคัดย่องานวิจัย 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
และการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

นางกฤษณา อำคา 
สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์ 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือใน

การรักษาด้วยยาและการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท   
วัสดุและวิธีการ ผู้ป่วยโรคจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 32 ราย 

กลุ่มทดลอง 16 ราย กลุ่มควบคุม 16 ราย กลุ่มทดลองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
ความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ทดสอบความเที่ยงได้ค่าของครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.97 
เก็บข้อมูลเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 โดยเก็บก่อนเริ่มโปรแกรม สิ้นสุดโปรแกรม และติดตามผล
ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ  

ผลการวิจัย ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเพ่ิมขึ้นและมีการกลับเป็นซ้ำ
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม  ผู้ป่วยโรคจิตเภทหลังเข้าร่วม
โปรแกรมและติดตามผลหลังเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน มีความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเพ่ิมขึ้นและมีการ
กลับเป็นซ้ำลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุป โปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยาและลดการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท ควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในผู้ป่วยโรคจิตเภทเพ่ือเพ่ิมความ
ร่วมมือในการรักษาด้วยยาและลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ 
 

คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพ ผู้ป่วยโรคจิตเภท ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา                
การกลับเป็นซ้ำ 
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ผลของการใชแ้นวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหาความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่ม 
ในผูป้่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในหอผูป้่วย 

 
นางสาวบุปผา ดวงเดือน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์์ 

อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ ทดสอบประสิทธิผลและประเมินความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในการค้นหาความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มในผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย 
 วัสดุและวิธีการ ตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาของสุขภาพจิต 4 ขั้นตอนแรกจาก 7 
ขั้นตอนของกรมสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าป่วยด้วย
โรคทางจิตเวช และเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน จำนวน 115 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 57 คน 
และกลุ่มทดลอง จำนวน 58 คน และ 2) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย จำนวน 15 คน ใช้แบบ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วย แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับพยาบาล และแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหา
ความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มในผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย เก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2562 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และใช้สถิติไคว์สแควร ์
 ผลการวิจัย ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหาความเจบ็ป่วยทางกายระยะ
แรกเริ่มพบว่า จำนวนครั้งของการค้นพบความเจ็บป่วยทางกาย กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ.05 ที่  X2 = 14.87, P = .001 (p< .05) และระดับความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้แนว
ปฏิบัติทางการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 2.67, SD = 0.40) 
 สรุป แนวปฏิบัติการพยาบาลในการค้นหาความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มในผู้ป่วยจิตเวชที่
พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย สามารถค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการแรกเริ่มทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรนำไป
ขยายผลและทดสอบประสิทธิผลต่อไป 
 

คำสำคัญ : แนวปฏิบัติทางการพยาบาล ความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริม่ ผู้ป่วยจิตเวช 
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ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท 
นางสาวเพ็ญพรรณ์ ชิตวร 
นางสาวอรพรรณ เสนาะ 

   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์์ 
นางสุดารัตน์ เพียรชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยจิตเภท 
 วัสดุและวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับการ
รักษาแบบผู้ป่วยในของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 32 คน ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 เดือน 
(กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คน โดยวิธีจับคู่ตามเพศ คะแนนภาวะซึมเศร้า และระยะเวลาการเจ็บป่วยทางจิต 
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรับความคิด และพฤติกรรม จำนวน 6 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาล
ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
(Thai Depression Inventory :TDI)  ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .88 ประเมินภาวะซึมเศร้าในระยะก่อนทดลอง 
หลังทดลองทันที และหลังทดลอง  1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated 
measure ANOVA) และสถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมมีคะแนนเฉลี่ยภาวะ
ซึมเศร้าภายหลังทดลองทันที และหลังทดลอง 1 เดือน น้อยกว่าก่อนทดลอง และมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า
น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ (p< .05)   
 สรุป โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม มีประสิทธิผลในการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย 
จิตเภท ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้พยาบาลจิตเวชได้นำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมไปใช้ 
ในการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะซึมเศร้า เพ่ือป้องกันและลดอัตราการกลับเปน็ซ้ำ 
 

คำสำคัญ: โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม ผู้ป่วยจิตเภท ภาวะซึมเศร้า 
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ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียด 
ของผูดู้แลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว 

นางเพ็ญพุฒิ คงพาณิชย์ตระกูล 
   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์์ 

 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของผู้ดูแล

ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขัว้  
วัสดุและวิธีการ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จํานวน 36 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 18 ราย และกลุ่มควบคุม 18 ราย กลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว ทำกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 
ครั้งๆ ละ 60-90 นาที จำนวน 2 สัปดาห์ ใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สอง
ขั้ว แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง ทดสอบความเที่ยงของแบบ
ประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง ได้ค่าครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0 . 80 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลก่อนการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัย ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่ได้รับโปรแกรมการจัดการความเครียด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความเครียดภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

050.   และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่ ได้รับโปรแกรมการจัดการความเครียด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
ความเครียดหลังได้รับโปรแกรมฯ ต่ำกว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุป โปรแกรมการจัดการความเครียดมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
อารมณ์สองขั้วได้ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้พยาบาลจิตเวชนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว 

เพ่ือช่วยบรรเทาความเครียดของผู้ดูแล ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่
อาจจะเกิดได ้

 

ค าส าคัญ: โปรแกรมการจัดการความเครียด  ความเครยีดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว 
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การพฒันาโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง 
นายไพโรจน ์สุขเกิด  สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์์ 

นางวิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจติเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง  
 วัสดุและวิธีการ เป็นการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการผู้ป่วยใน ของสถาบันกัลยาณ์  
ราชนครินทร์ จำนวน 34 คน คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 วัน เครื่องมือที่
ใช้ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช แบบวัดทัศนคติต่อการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง แบบวัดความเชื่อมัน่ในการ
จัดการผู้ป่วยก้าวร้าว  การประเมินทักษะการจำกัดพฤติกรรม  แบบวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน  
 ผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยความรู้ในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ทัศนคติต่อการจัดการ
ความก้าวร้าวและความรุนแรง และความเชื่อมั่นในการจัดการผู้ป่วยก้าวร้าว คะแนนเฉลี่ยภายหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาทักษะใน
การเผชิญและจัดการกับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 รวมทั้งมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมนี้     
 สรุป โปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงสามารถใช้ฝึกอบรม
บุคลากรสุขภาพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยจากการถูกจำกัดพฤติกรรม
และเพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อ
ผู้ป่วยจิตเวช บุคลากรสุขภาพ และองคก์รจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย   
 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ พฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง ผู้ป่วยจิตเวช   
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ผลของโปรแกรมเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความคิด ่าตัวตาย 
ของผู้ที่พยายาม ่าตัวตายที่มารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์ 

นางยุพิน ตุ้มโหมด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในชีวิตต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต 

วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าพยายามฆ่าตัวตายร่วมกับโรคซึมเศร้า 
ตามคู่มือการวินิจฉัยโรคสากลขององค์การอนามัยโลก (ICD-10) ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 
คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความคิดฆ่าตัวตาย ฉบับภาษาไทย (SSI-Thai 
Version, 2014) และโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตซึ่งปรับปรุงจากโปรแกรมของ พัชรินทร์  
นินทจันทร์ และคณะ (2555) ซ่ึงดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที เก็บข้อมูลเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบผลการศึกษาโดยใช้สถิตทิีคู่และทีอิสระ 

ผลการวิจัย กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมมีคะแนนความคิดฆ่าตัวตายต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ< .05 และกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดฆ่าตัวตายต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < .05  

สรุป โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตสามารถที่จะลดความคิดฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการออกแบบกิจกรรมเพ่ือลดความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ทางหนึ่ง
ร่วมกับการบำบัดอ่ืน 
 

คำสำคัญ : ความคิดฆ่าตัวตาย โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
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การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยนิติจิตเวช 
ทีม่ารับบรกิารที่สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์  

 
เบ็ญจมาศ  พฤฒารา1 ศ.ม.  
วิภาพร สิทธิจันทร์2 วทบ.  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1,2 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์: ศึกษาสถานการณ์การพบผู้ป่วย รูปแบบสมการการพยากรณ์ทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ์โรค และพยากรณ์แนวโน้มของการพบผู้ป่วยนิติจิตเวช 

วัสดุและวิธีการ: ศึกษาวิธีการพยากรณ์ทางสถิติด้วยข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา เครื่องมือเป็นแบบบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชที่รับบริการสถาบันฯ จำนวน 36 เดือน ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2562  ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 ใช้เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 
5 วิธี หารูปแบบวิธีการพยากรณ์ทางสถิติที่ เหมาะสม วัดค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ด้วยค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) และนำมาพยากรณ์แนวโน้มตุลาคม 2562 – กันยายน 2564 

ผลการวิจัย: พบว่า สถานการณ์ผู้ป่วยนิติจิตเวช ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 40-49 ปี สถานภาพโสด มีที่อยู่
ในเขตสุขภาพที่ 13 ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยกลุ่มโรค F20-F29 โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความ
หลงผิด พบมากคือโรค F20  สิทธิการรักษาชำระเงินเอง  ผลการวิเคราะห์หารูปแบบการพยากรณ์ ที่เหมาะสม 
วิธีการทำให้เรียบด้วย Exponential Smoothing แบบ Winters' Additive มีความเหมาะสมในการนำมา
พยากรณ์แนวโน้มผู้ป่วยนิติจิตเวช  ผลการพยากรณ์ ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี คาดว่าน่าจะมีผู้ป่วย                  
ปี 2563–2564 ประมาณ 221 คน และ 264 คน โดยจะมี ผู้มารับบริการสูงสุดในไตรมาส 4 เดือนกันยายน 
จำนวน 38 คน และ 42 คน ส่วนกลุ่มโรคที่พบมากที่สุด คือ F20-F29 จำนวน 71 คน และ 82 คน ภายใต้
สภาวะทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาก 

สรุป: ควรมีการวางแผนพัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการงบประมาณ เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึน 
 
คำสำคัญ: การพยากรณ์  นิติจิตเวช  ผู้ป่วยนิติจิตเวช  สถานการณ์   

 

ติดตอ่ผู้นิพนธ์: เบ็ญจมาศ  พฤฒารา ;  e-mail: benjamart_pr@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:benjamart_pr@hotmail.com
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ชีวิตวิถีใหม่ : ชีวิตของผูป้่วยทางจิต และความต้องการการดูแล 

(NEW NORMAL: LIFE OF PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS AND THE NEED FOR CARING) 
 

 สุดสาคร จำมั่น และคณะ 

 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
e-mail ; sudsakorn_mam@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
หลักการและเหตุผล :  ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบ
บริการและกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยมีความบกพร่องทั้งด้านความคิด การรับรู้
และพฤติกรรม การดูแลผู้ป่วยจิตเวชต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นสถานบำบัดรักษา
เฉพาะทาง รับผู้ป่วยนิติจิตเวชและจิตเวชทั่วไป การดูแลผู้ป่วยยังคงให้บริการต่อเนื่อง จากสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการปรับระบบการให้บริการและการดูแลทั้งด้านบุคลากร ผู้ป่วย และ
ญาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นตึกสามัญหญิงเป็นตึกที่รับใหม่ ให้การดูแลผู้ป่วยแรกรับจนถึง              
14 วัน ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชช่วง COVID 19 แบบ New 
Normal และมีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ เช่นแพทย์ตรวจรักษาประเมิน
อาการ การญาติเยี่ยม พยาบาลบันทึกอาการ และการรับ-ส่งเวรฯลฯ เป็นต้น ระบบบริการมีการสวมหน้ากาก
อนามัย การแยกห้อง เพ่ือให้ผู้ป่วย ญาติและบุคลากรมีความปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือ
แพร่กระจายเชื้อ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
วัตถุประสงค ์: 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลผู้ป่วย 2) เพ่ือลดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
การดำเนินงาน เดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2563 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน แพทย์ตรวจรักษา
ประเมินอาการและการญาติเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์, พยาบาลเขียนบันทึกทางการพยาบาลในระบบHosXP, 
การรับ-ส่งเวร, การลง V/S, การออกกำลังกาย, การสวดมนต์, การฝากเงิน, กลุ่มกิจกรรม, การประเมินความ
พึงพอใจและผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
ผลลัพธ์ :  บุคลากรและผู้ป่วยมีความปลอดภัย, ญาติ จำนวน 57 คน มีความพึงพอใจต่อระบบบริการเยี่ยม
ผ่านระบบออนไลน์ระดับมากถึงมากที่สุด จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ด้านการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 ผู้ป่วยจำนวน 21 คน 
มีความพึงพอใจด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการระดับมากถึงมากท่ีสุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.20๒ 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตร าน HA  ในปีงบประมาณ 2563 
 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์พฒันาคุณภาพ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์

ภาพกิจกรรม 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SA 2019  
ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SA 2019  
ในวันที ่16-17 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์พฒันาคุณภาพ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตร าน ISO ในปงีบประมาณ 2563 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ  
ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ ISO 9001:2015 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์
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ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013  

ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

 

 
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit  

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ทีม่า : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์
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การรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  และ ISO 27001:2013  
จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไดร้ับการตรวจประเมินรับรอง Clean & Green Hospital  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Clean & Green Hospital ในระดับดีมาก 

 ระยะเวลารับรอง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์
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ตารางที่ 23 ผลงานเด่น/ความภูมิใจของสถาบันฯ 

พ.ศ. รางวัล/ผลงานเด่น 
หน่วยงานทีม่อบ
รางวัล/รับรอง

ผลงาน 
2543 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 บริษทั URS จำกัด 

2547 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ครั้งแรก  สรพ. 
2549 หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัด    กรมสุขภาพจิต 

2551 รางวัลหน่วยงานนำร่องโครงการพัฒนาต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
วัฒนธรรม ค่านิยม ปี พ.ศ. 2551 

สำนักงาน กพร. 

2551 รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่ดำเนินงานการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท”  ปี 2551      

กรมสุขภาพจิต 
 

2552 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

2552 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าในงานตลาดนัด KM กรมสุขภาพจิต   
ครั้งที่ 4 ปี 2552 

กรมสุขภาพจิต 

2552 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 กรมสุขภาพจิต  ปี 2552 

กรมสุขภาพจิต 

2553 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 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 จำกัด 

2554 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA  Re-accreditation ครั้งที่ 2  
(21 ธันวาคม 2553 – 20 ธันวาคม 2556) สรพ. 

2557 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA  Re-accreditation ครัง้ที่ 3  
(12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560) สรพ. 

2558 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008  และ ISO 27001:2013 บริษัท URS จำกัด 

2558 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ระดับดเีด่น                                           
เรื่อง “ระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ” 

สำนักงาน กพร. 

ผลงานเด่น/ความภมูิใจของสถาบันฯ  
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พ.ศ. รางวัล/ผลงานเด่น 
หน่วยงานทีม่อบ
รางวัล/รับรอง

ผลงาน 
2559 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ระดับดี 

เรื่อง “การพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ” สำนักงาน กพร. 

2560 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Clean & Green Hospital ระดับดี 
ระยะเวลารับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2562)                      
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 รับมอบจากท่านอธิบดีกรมอนามัย 

กรมอนามัย 

2561 ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545              
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รับมอบจากท่านอธิบดีกรมอนามัย 

กรมอนามัย 

2561 การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 & 27001:2013 
ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบ รับรองวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561    
– 26 กุมภาพันธ์ 2564 รับเยี่ยมสำรวจก่อน Upgrade ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 

บริษัท URS จำกัด 

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

สรพ. 

2561 รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) 
ในระดับสูง ผลคะแนนที่ได้รอ้ยละ 96.50 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 
มอบโดย น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
 

2561 รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชใน
เรือนจำ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 รางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 
ระดบัดีเด่น ปี 2558 และการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ปี 2561  
มอบโดย น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

กรมสขุภาพจิต 

2562 รับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ               
ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562   บริษัท URS จำกัด 

2562 งาน HA Forum ครัง้ที่ 20 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562  
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาระบบ                
จัดยาอัตโนมัติครบวงจร 

สรพ. 

2562 รบัโล่เกียรติยศ เป็นหน่วยงานที่มีค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ใน
ระดับสูงมาก (90 คะแนนขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 
มิถุนายน 2562 มอบโดย นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดกีรมสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
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พ.ศ. รางวัล/ผลงานเด่น 
หน่วยงานทีม่อบ
รางวัล/รับรอง

ผลงาน 
2562 รับการเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   

ในวันที่ 20  สิงหาคม  2562   สรพ. 

2562 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง หน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพ   
การบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกดักรม
สุขภาพจิต (PMQP-M-F) ผลการดำเนินงานได้ 100 ค่าคะแนนที่ได้ 5 
คะแนน 

กรมสุขภาพจิต 

2562 ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 
2562 ระดับดีมาก ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564 จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

กรมอนามัย 

2563 เชิญรับสั่งชมเชยโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ตามหนังสือ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ที่ พว 005.1/พิเศษ/24   
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563   เรื่อง เชิญรับสั่งชมเชย  โดยสถาบันกลัยาณ์ 
ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์           
ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ได้ขอพระราชทานกราบทูล 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทราบฝ่าพระบาท  เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ ประจำเดือน 
มิถุนายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิรพัิชรมหาวัชรราชธิดา  ทราบฝ่าพระบาทแล้ว การนี้ 
รับสั่งชมเชยว่า “ดำเนินการได้ดี ขอบคุณคณะกรรมการ กระทรวง
สาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังที่ให้ความร่วมมือทุกท่าน” 

สำนักงาน                      
ราชเลขานุการใน

พระองคฯ์ 

2563 ได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมัน่ในการพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือประชาชน  โดยการพัฒนาผลงาน “การพัฒนาระบบบริการ 
Telepsychiatry สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ” และร่วมส่งสมัครขอรับรางวัล
เลิศรัฐ  ประจำปี พ.ศ.2563  ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 

กรมสุขภาพจติ 

2563 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 2563 “ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด
นนทบุรี  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 

กระทรวงสาธารณสุข 

2563 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านโครงการอบรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2563 
 

กรมสุขภาพจติ 
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                                            รายงานประจำป ี2563  สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ 
 

พ.ศ. รางวัล/ผลงานเด่น 
หน่วยงานทีม่อบ
รางวัล/รับรอง

ผลงาน 
2563 ได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563  “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
ห่างไกล COVID-19” โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข                              
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

กรมอนามัย 

2563 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเป็นต้นแบบโรงพยาบาลที่ดำเนินมาตรการประหยัด
พลังงานเป็นผลสำเร็จภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)  ระยะที่ 2                                  
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน                 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

กระทรวงพลังงาน 

2563 ได้รับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ 

 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร ์



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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Department of Mental Health


