




                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

 

 

ตารางที่ 15 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบฯ 2565 (เงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ) 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าชา้ (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสขุภาพที่ 5) 

1 . อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขในการดูแลเด็ก

พัฒนาการล่าช้าและการใช้

เค รื่ อ ง มื อ  TEDA4 I เข ต

สุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน

1/40/3 

พฤษภาคม 

2565 

150,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/40/3 

23-25 พฤษภาคม 

2565 

150,000.00  -พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ

ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ 

-เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านการ

ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการตาม

ช่วงวัย 

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวติและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจติเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที ่5)                    

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

และสุ ขภ าพ จิ ต เด็ ก และ

เยาวชนในชุมชน ในพื้นที่

โรงพ ยาบ าลสม เด็ จพ ระ

ยุพราช (รพร.)  

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/85/3  

มกราคม 

2565 

58,190.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/85/3  

7-9 มกราคม 2565 

58,190.00  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรคุณครู

ปฐมวัย บุคลากรทางสาธารณสุข ให้

ส า ม า ร ถ น า ไป ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ติ กั บ

ผู้ปกครองและเด็กได้ 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/475/3  

กุมภาพันธ์ 

2565 

26,070 ครั้ง/คน/วัน 

1/475/3  

7-9 กุมภาพันธ ์

2565 

26,070  - เด็กปฐมวัยในพื้นที่มีพัฒนาการ

สมวัย ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้  

- พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและ

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/159/3 

มีนาคม 2565 

17,960 ครั้ง/คน/วัน 

1/159/3 

2-4 ,15 มีนาคม 

2565 

17,960  - เด็กปฐมวัยในพื้นที่มีพัฒนาการ

สมวัย ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้  

- พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและ

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 

 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

 ครั้ง/คน/วัน 

3/378/7 

เมษายน 2565 

31,720 ครัง้/คน/วัน 

3/378/7 

30 มีนาคม 2565 

1,11,27-29 

เมษายน 2565 

31,720  - เด็กปฐมวัยในพื้นที่มีพัฒนาการ

สมวัย ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้  

- พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและ

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 ครั้ง/คน/วัน 

3/177/3  

พฤษภาคม 

2565 

38,410 ครั้ง/คน/วัน 

3/177/3  

10-12 พฤษภาคม 

2565 

38,410  - เด็กปฐมวัยในพื้นที่มีพัฒนาการ

สมวัย ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้  

- พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและ

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/12/1 

มิถุนายน 

2565 

52,650 ครั้ง/คน/วัน 

1/12/1 

มิถุนายน 2565 

52,650  - เด็กปฐมวัยในพื้นที่มีพัฒนาการ

สมวัย ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้  

- พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและ

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

กรกฎาคม 

2565 

75,000 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

กรกฎาคม 2565 

75,000  -บุคลากรได้รับการพัฒนาต้นแบบการ

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นฟู ด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ค รบ ว งจ รต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แ ต่ ชุ ม ช น 

โรง เรี ย น  โรงพ ย าบ าล  ใน พื้ น ที่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

- พัฒ นาสมรรถนะของบุ คลากร

สาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อ าเภอ 

เพื่ อ ขั บ เค ลื่ อ น ก า รด า เนิ น งา น

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นครบวงจร 

 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการแก้ไขปญัหาสุขภาพจิตและจติเวชเด็กและวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจติเด็กและวัยรุ่น เขต 5 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการโรค

ออทิสติกและการใช้เครื่องมือ 

TDAS เครือข่ายเขตสุขภาพ

ที่ 5 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/2 

มิถุนายน 

2565 

150,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/30/2 

30 มิถุนายน 2565 

- 

1 กรกฎาคม 2565 

150,000.00  -เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ

บริการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน

การวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย

ออทิสติกเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา 

ดูแล ช่วยเหลืออย่างถูกต้องตาม

มาตรฐาน 

พัฒนาระบบการดูแลสขุภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 
 
โครงการพัฒนาระบบการ

ท างานสุขภาพจิตด้วยกลไก

ทางกฎหมายในเขตสุขภาพ

ที่ 5 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/40/1 

มีนาคม 2565 

20,770.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/40/1 

มีนาคม 2565 

20,770.00  -บุคลาการทั้งในและนอก กระทรวง

สาธารณสุขได้รับเพิ่มพัฒนาศัยภาพ

การด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไก

ทางกฎหมาย และสามารถน าพรบ.

สุขภาพจิต ไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างเป็น

ระบบ และเชื่อมต่อการด าเนินงาน

สุขภาพจิตด้วยกลไกลทางกฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในจ.ราชบุรี 

 ครั้ง/คน/วัน 

4/105/4 

เมษายน 2565 

79,030.00 ครั้ง/คน/วัน 

3/75/3 

เมษายน 2565 

79,030.00  -บุคลาการทั้งในและนอก กระทรวง

สาธารณสุขได้รับเพิ่มพัฒนาศัยภาพ

การด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไก

ทางกฎหมาย และสามารถน าพรบ.

สุขภาพจิต ไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างเป็น

ระบบ และเชื่อมต่อการด าเนินงาน

สุขภาพจิตด้วยกลไกลทางกฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในจ.นครปฐม 

จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 ครั้ง/คน/วัน 

2/50/2 

พฤษภาคม 

2565 

26,200.00 ครั้ง/คน/วัน 

2/50/2 

พฤษภาคม 2565 

26,200.00  -ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อ

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 

ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด (จ .เพ ช ร บุ รี  ) เพื่ อ

ด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทาง

ก ฎ ห ม าย  แ ล ะ ส าม า ร ถ น า พ ร บ .

สุขภาพจิต ไปใช้ในพื้นที่ ได้อย่างเป็น

ระบบ และเชื่ อมต่อการด าเนิน งาน

สุขภาพจิตด้วยกลไกลทางกฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ใน จ.เพชรบุรี จ.

สมุทรสาคร  จ.สุพรรณบุรี 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปญัหาและออทิสติก 

1.กิจกรรม  เตรียมความ

พร้อมคนพิการทางจิตใจ

หรือพฤติกรรม คนพิการทาง

สติปัญญาหรือออทิสติกก่อน

เข้าสู่สถานประกอบการ 

(กลุ่มสังคมสงเคราะห์) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

พฤษภาคม 

2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

พฤษภาคม 2565 

10,000.00  -  เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการ

ก่อนเริ่มท างานในสถานประกอบการ 

ได้แก่ ทักษะทางสังคม ทักษะพื้นฐาน

ในการท างาน และทักษะการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า 

2 .กิ จ ก ร รม  ป ระ ชุ ม เชิ ง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ

ฟื้นฟูทักษะทางสังคมและ

อาชีพสู่การมีงานท าของคน

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

คนพิการทางสติปัญญาหรือ

ออทิสติก 

(กลุ่มสังคมสงเคราะห์) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

มกราคม 

2565 

14,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

21 มกราคม 2565 

14,000.00  - เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลฟื้นฟู

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

สามารถด ารงชีวิตอิสระได้ 

3.กิจกรรม เสริมสร้างพลัง

อ านาจและส่งเสริมศักยภาพ

ในการท างาน 

(กลุ่มสังคมสงเคราะห์) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

กุมภาพันธ์ 

2565 

13,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1  

26 กุมภาพันธ์ 

2565 

13,000.00  - เพื่อดึงศักยภาพของคนพิการที่มีอยู่

ภายในมาใช้ในการดูแลและส่งเสริม

ศักยภาพอย่างยั่งยืน 

4.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การท างาน 

(กลุ่มสังคมสงเคราะห์) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เมษายน 2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

23 เมษายน 2565 

10,000.00  -  เพื่อให้คนพิการเรียนรู้และเข้าใจ

การท างานร่วมกันเป็นทีม        

- เพื่อดึงศักยภาพของคนพิการที่มีอยู่

ภายในมาใช้ในการดูแลและส่งเสริม

ศักยภาพอย่างยั่งยืน 

 

5.กิจกรรม ส่งเสริมทักษะ

การแก้ไขปัญหาการท างาน

ในสถานประกอบการ 

(กลุ่มสังคมสงเคราะห์) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

พฤษภาคม 

2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

28 พฤษภาคม 

2565 

10,000.00  -  เพื่ อ ให้คนพิการได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และมีวิธีการส่งเสริมศักยภาพของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 

 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย 

1 .โค ร งก า รป ร ะ ชุ ม เชิ ง

ปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน

ก ารด า เนิ น งาน ส่ ง เส ริ ม

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ตาม ก ลุ่ ม วั ย  และ ระบ บ

บ ริ ก า รสุ ข ภ าพ จิ ต  เข ต

สุ ข ภ า พ พี่  5  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ 2565       

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/70/2 

ธันวาคม 

2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/71/2 

8 - 9 ธันวาคม 

2565 

10,000.00  1.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต

และจิตเวชสามารถขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานได้ตามแผนและและแนว

ทางก ารด า เนิ น งาน ในพื้ น ที่ เข ต

สุขภาพที่ 5 

2.การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า

ระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทาง

จิต ใจ ในพื้ นที่ รับ ผิ ดชอบ      

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

ธันวาคม 

2565 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

5/1,647 

 1-3 ธันวาคม 2565 

9,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

มกราคม 

2565 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

5/4447 

1-31 มกราคม 

2565 

9,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

กุมภาพันธ์ 

2565 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

6/1675 

1-28 กุมภาพันธ ์

2565 

9,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

มีนาคม 2565 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

8/1679  

 1-31 มีนาคม 

2565 

9,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

เมษายน 2565 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน  

5/163 

1-30 เมษายน 2565 

9,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

พฤษภาคม 

2565 

9,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

 8/328 

1-31 พฤษภาคม 

2565 

9,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/200/5 

มิถุนายน 

2565 

11,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

 5/436 

 1-31 มิถุนายน 

2565 

11,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในเขต

สุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้า

ระวังอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาระบบดูแลผู้ปว่ยจิตเวชทีม่คีวามเสี่ยงสงูต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสงูต่อการก่อ

ความรุนแรง(SMI-V) 

1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการบ าบัดรักษาและ

การดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-V 

เพื่ อป้ องกันการก่อความ

รุนแรงซ้ า 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เมษายน 2565 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

22 เมษายน 2565 

15,000.00  -ทีมสหวิชาชีพ  บุคลากรทางการ

พยาบาล และผู้ดูแลมีความรู้ ความ

เข้าใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ

รุนแรง ในโรงพยาบาลและชุมชนได้

ตามแนวทางที่ก าหนด 

2.นิเทศติดตามระบบการคัด

กรองและการดูแลผู้ป่วยจิต

เวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อ

ความรุนแรงตามรายโรค 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

เมษายน 2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/25/1 

21 เมษายน 2565 

10,000.00  -ทีมสหวิชาชีพ  บุ คลากรทางการ

พยาบาล และผู้ดูแลมีความรู้ ความ

เข้าใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ

รุนแรง ในโรงพยาบาลและชุมชนได้

ตามแนวทางที่ก าหนด 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ฟื้นฟูทักษะการประเมินและ

ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มี

ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ทางกาย-

จิต   และระบบการดู แล

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อ

การก่อความรุนแรง (SMIV) 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/35/2 

มกราคม 

2565 

25,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/35/2 

20-21 มกราคม 

2565 

25,000.00  -ทีมสหวิชาชีพ  บุคลากรทางการ

พยาบาล และผู้ดูแลมีความรู้ความ

เข้าใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ

รุนแรงในโรงพยาบาลและชุมชนได้

ตามแนวทางที่ก าหนด 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/35/2 

กุมภาพันธ ์

2565 

25,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/35/2 

10-11 กุมภาพันธ ์

2565 

25,000.00  -ทีมสหวิชาชีพ  บุคลากรทางการ

พยาบาล และผู้ดูแลมีความรู้ความ

เข้าใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ

รุนแรงในโรงพยาบาลและชุมชนได้

ตามแนวทางที่ก าหนด 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

การเพิ่มประสทิธิภาพการดแูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

2.การติดตามผู้ป่ วย  Full 

remission 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/33/1 

พฤษภาคม 

2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/33/1 

พฤษภาคม 

2565 

10,000.00  -เพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานการดูแลสุขภาพจิต

และจิตเวชในการเฝ้าระวังติดตาม

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 5 

3.ป ระชุ ม เชิ งป ฎิ บั ติ ก าร

ทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วย

ซึมเศร้า 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/15/1 

เมษายน 

2565 

5,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/15/1 

26 เมษายน 

2565 

5,000.00  -ที ม สห วิ ชาชีพ ได้ มี ก ารท บ ท วน

อุบัติการณ์ความเสี่ยงผู้ป่วยท าร้าย

ตนเองของสถาบันกัลยาณ์และผู้ป่วย

ซึมเศร้าที่ท าร้ายตนเองที่มีความเสี่ยง

ระดับEขึ้นไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางในการเฝ้าระวังและดูแล

ผู้ป่วยให้ปลอดภัย 

4 .ติ ด ต า ม ป ระ เมิ น ก า ร

ด า เนิ น งานการใช้ เครื่อ ง 

TMS 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เมษายน 

2565 

10,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

25 เมษายน 

2565 

10,000.00  -ทีมสหวิชาชพี มีความรู้ความเข้าใจ 

และสามารถใช้เครื่องมือ HAMD ใน

การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย

ซึมเศร้าได้ 

-น าข้อมูลมาประเมินผลเพื่อวางแผน

พัฒนาระบบการให้บริการ TMS 

การเพิ่มประสทิธิภาพการดแูลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับ เป็นซ้ า และมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 

1 . โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง

ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ

ด าเนิน งานส่ งเสริม ป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 

และระบบบริการสุขภาพจิต 

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 

2565  

(ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5) 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/70/2 

ธันวาคม 

2564 

40,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/70/2 

ธันวาคม 

2564 

40,000.00  1.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต

และจิตเวชสามารถขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานได้ตามแผนและและแนว

ทางก ารด า เนิ น งาน ในพื้ น ที่ เข ต

สุขภาพที่ 5 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ 

แพทย์ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบ

งาน  เขตสุขภาพที่ 5 ในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวช

และการใช้ยาทางจิตเวช 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1 

มีนาคม 

2565 

5,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/10/1 

มีนาคม 

2565 

5,000.00  -บุคคลากรแพทย์จบใหม่ เภสัชกร พยาบาล 

และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

เขตสุขภาพที่  5 ได้พัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชและเพิ่ม

ความมั่นใจในการวินิจฉัยโรค รวมถึงยาจิต

เวช และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่าง

เป็นมาตรฐาน 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

การดูแลสุขภาพจิตและจิต

เวช การใช้ เครื่องมือ การ

ประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหา

โรคจิต เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1 

มีนาคม 

2565 

5,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/10/1 

มีนาคม 

2565 

5,000.00  -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต

และจิตเวช ในรพ.สต.ที่ เป็น PCU 

และNPCU รวมถึง อสม. ได้พัฒนา

ศักยภาพการสังเกตอาการทางจิตเวช

ในชุมชน และโรคทางจิตเวชที่มัก

เกิดขึ้ น ในช่ วงCOVID-19 เพื่ อ เฝ้ า

ระวังและดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

4.โครงการเทคโนโลยีและ

สารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิต 

โรคจิตเภท เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

 
 

ครั้ง/คน/วัน 

1/60/1 

พฤษภาคม 

2565 

87,500.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/60/1 

พฤษภาคม 

2565 

87,500.00  -เพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานการดูแลสุขภาพจิต

และจิต เวชและผู้ รับผิดชอบงาน

เทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ

การน าเข้าข้อมูลสู่ HDC  เขตสุขภาพ

ที่ 5 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/60/1 

มิถุนายน 

2565 

50,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/60/1 

20 มิถุนายน 

2565 

50,000.00  -เพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานการดูแลสุขภาพจิต

และจิต เวชและผู้ รับผิดชอบงาน

เทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ

การน าเข้าข้อมูลสู่ HDC  เขตสุขภาพ

ที่ 5 

5 .โค รงก าร เส ริ ม พ ลั ง ใจ

เครือข่ายบริการสุขภาพจิต 

ในเขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

8/60/8 

มิถุนายน 

2565 

80,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

8/60/8 

มิถุนายน 

2565 

80,000.00  -พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานการดูแลสุขภาพจิต

แล ะจิ ต เวช ใน แ ละ เสริ ม พ ลั ง ใจ

เครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น (โตรงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเดก็และวัยรุ่น เขตสขุภาพที่ 5) 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการและ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ 

“เครือข่ายคนรักษ์เด็ก” เขต

สุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/2 

มิถุนายน 

2565 

35,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/2 

9-10 มิถุนายน 

2565 

35,000.00  -เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย

สมาธิสั้น (ADHD) ให้ผู้ป่วยสมาธิสั้น

และโรคจิตเวชเด็กในในเขตสุขภาพที่ 

5 ได้รับการรักษา ดูแล ช่วยเหลือ

อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

2.เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม

การด าเนินงานรายจังหวัด 

เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

3/30/3 

มิถุนายน 

2565 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

3/30/3 

30 พฤษภาคม 

2565 

13 ,24 มิถุนายน 

2565 

15,000.00  -เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลดา้นสุขภาพจิต 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

( Data Governance for 

Government) 

(กลุ่ มงาน เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/2 

มีนาคม 

2565 

40,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/30/2 

มีนาคม 

2565 

40,000.00  1.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์มีชุดข้อมูล 

Metadata ด้านสุขภาพจิต  

2.บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 

ในข้อมูล Metadata ด้านสุขภาพจิต 

 

2.โครงการพัฒ นาทั กษะ

ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลของบุคลากร 

(กลุ่ มงาน เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/80/1 

กรกฎาคม 

2565 

72,500.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/80/1 

21-22 กรกฎาคม 

2565 

72,500.00  - บุ ค ล าก รสถ าบั น กั ล ย าณ์ รา ช

นครินทร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 - บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาช่วยในกระบวนการท างาน 

 

 

 

งานราชทณัฑ์ปันสุข ท าความด ีเพื่อชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดแูลผู้ต้องขังป่วยจติเวชของประเทศไทย 

3. ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านนิติ

จิ ต เว ช /2 .2  สื่ อ วิ ดี ทั ศ น์ 

แนะน าระบบการให้บริการ

ของสถาบั นกั ล ยาณ์ ราช

นครินทร์ 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

 

ครั้ง/คน/วัน  

1 

กรกฎาคม 

2565 

100,000.00 ครั้ง/คน/วัน  

1 

กรกฎาคม 

2565 

100,000.00  -เพื่ อ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ระบ บ ก า ร

ให้บริการของสถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์ให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ 

และหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร

ต่าง ๆที่สนใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีขององค์กรในฐานะที่ เป็นองค์กร

หลักด้านนิติสุขภาพจิต 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

4. สนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่หนว่ยงานในสังกัดกรม

สุขภาพจิตด าเนินงานด้าน

สุขภาพจิต และจิตเวชใน

เรือนจ า /3.1 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดูแล

ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชใน

เรือนจ า เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

1/40/1 

ธันวาคม 

2564 

43,100.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/40/1 

17 ธันวาคม 

2564 

43,100.00  -ผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจ าได้รับการดูแล

และเข้าถึงบริการสุขภาพจิต รวมทั้ง

เค รื อ ข่ า ย มี ก า รด า เนิ น งาน นิ ติ

สุขภาพจิตและจิตเวชครอบคลุมตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

5. สนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่หนว่ยงานในสังกัดกรม

สุขภาพจิตด าเนินงานด้าน

สุขภาพจิต และจิตเวชใน

เรือนจ า /3.2 โครงการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ 

ฐานข้อมูลนิติจิตเวช ส าหรับ

บุคลากรสาธารณสุขและ

ราชทัณฑ์ เขตสุขภาพที ่5 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

กุมภาพันธ ์

2565 

16,900.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

7 กุมภาพันธ ์

2565 

16,900.00  -พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

เพื่อก ากับและติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวช

และผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้ เข้าสู่ระบบการรักษาทั่ ว

ประเทศ 

6 . ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า รนิ ติ

สุขภาพจิต ครั้งที่ 4 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/100/2 

มิถุนายน 

2565 

70,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/100/2 

1-2 มิถุนายน 

2565 

70,000.00  -มีความรู้ความเขา้ใจการบริการด้าน

นิติสุขภาพจิตและเกิดองค์ความรู้

เกี่ยวกบัความรุนแรงในมิตติ่าง ๆ ที่

เป็นปัญหาของสังคมไทยและสามารถ

น าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานดา้นนิติสุขภาพจิตและ

น าองค์ความรู้ไปสร้างแนวทางการลด

ความรุนแรงในสังคมไทย 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดท าฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

ธันวาคม 

2564 

9,800.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

17 ธันวาคม 

2564 

9,800.00  -พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

เพื่อก ากับและติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวช

และผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้ เข้าสู่ระบบการรักษาทั่ ว

ประเทศ 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

กุมภาพันธ ์

2564 

9,800.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

9 กุมภาพันธ ์

2564 

9,800.00  -พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

เพื่อก ากับและติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวช

และผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้ เข้าสู่ระบบการรักษาทั่ ว

ประเทศ 

 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

เมษายน 

2564 

9,800.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

22 เมษายน 

2564 

9,800.00  -พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

เพื่อก ากับและติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวช

และผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้ เข้าสู่ระบบการรักษาทั่ ว

ประเทศ 

8 . โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง

ปฏิบัติการทีมปฏิบัติการพิเศษ

ป้องกันการฆ่าตัวตาย (HOPE 

Task Force) ใช้คืน กิจกรรมที่ 

1 โครงการพัฒนาการดูแลเด็ก

สมาธิสั้ น  (โครงการพัฒ นา

ระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก

และวัยรุ่น เขตสุขภาพที่  5) 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/1 

เมษายน 

2565 

210,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/50/1 

4 เมษายน 

2565 

 

210,000.00  -ได้ดู แลช่ วย เหลือผู้ ที่ ก าลั งได้ รับ

ผลกระทบหรือมีสัญญานเส่ียงต่อการ

ฆ่าตัวตายในโลกโซเชียลให้ได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งดูแล

อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อป้องกัน

ความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย 

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการทีมปฏิบัติการ

พิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย 

(HOPE Task Force) ใช้คืน 

กิ จ ก ร รม ที่  1  โค ร งก า ร

พัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น 

(โค ร งก า รพั ฒ น า ระ บ บ

บริการสุขภาพจิตเด็กและ

วั ย รุ่ น  เขตสุ ขภ าพ ที่  5 )     

1.12 9. โครงการอบรมเชิง

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/1 

เมษายน 

2565 

50,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/50/1 

9,10,13 มิถุนายน 

2565 

50,000.00  -ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

ระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

และได้พัฒนาศักยภาพบุ คลากร

ผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ใน

การวินิ จฉั ย  บ าบั ด  รักษ า ฟื้ นฟู 

เพื่อให้ผู้ป่ วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน 

และเสริมสร้างความเข้มแข็ งของ

เครือข่ายทั่วประเทศ 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

ปฏิบัติการระบบบริการนิติ

สุ ข ภ าพ จิ ต ข อ งส ถ าบั น

กัลยาณ์ราชนครินทร์/9.2 

โครงการอบรมกระบวนการ

นิติจิตเวชส าหรับสหวิชาชีพ 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

9 . โค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง

ปฏิบัติการพัฒนาระบบริการ

นิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/3 

มิถุนายน 

2565 

24,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/3 

20-22 มิถุนายน 

2565 

24,000.00  -ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบริการด้านนิติสุขภาพจิตเด็ก

และวัยรุ่น ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ความรุนแรงในมิติต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา

ขอ งสั งคม ไท ย ใน ปั จ จุ บั น  แ ล ะ

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานด้านนิติสุขภาพจิต 

พร้อมทั้งสร้างแนวทางการลดความ

รุนแรงในสังคมไทยต่อไป 

10 . โค รงก ารอ บ รม เชิ ง

ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ

ทางสังคมในผู้ป่วยนิติจิตเวช 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/40/3 

ธันวาคม 

2565 

39,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/40/3 

14-16 ธันวาคม 

2565 

39,000.00  -พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ระ บ บ บ ริ ก า ร

สุขภาพจิต โดยผู้ป่วยมีทักษะและ

ประสบการณ์ ในการด า เนิ นชี วิ ต 

พร้อมทั้งสามารถกลับไปด ารงชีวิตอยู่

ในชุมชนได้อย่างคนปกติ 

11 . โค รงก ารอ บ รม เชิ ง

ปฏิบัติการระบบบริการนิติ

สุ ข ภ าพ จิ ต ข อ งส ถ าบั น

กัลยาณ์ราชนครินทร์/9.1 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ พั ฒ น า

ศักยภาพพื้นฐานด้านจิตเวช 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

2/50/4 

กุมภาพันธ ์

2565 

36,400.00 ครั้ง/คน/วัน 

2/50/4 

31 มกราคม 2565 

1,7,8 กุมภาพันธ ์

2565 

36,400.00  1. ได้พัฒนาความรู้พื้นฐานด้านจิตเวช

ของบุคลากรในสถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์                                

2. ทีมสหวิชาชีพของสถาบันฯ มีความรู้

พื้นฐานด้านนิติจิตเวชที่ดี และสามารถ

น าความรู้นี้ไปใช้ในการปฏบิัติงานได้ 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

12 . โค รงก ารอ บ รม เชิ ง

ปฏิบัติการระบบบริการนิติ

สุ ข ภ าพ จิ ต ข อ งส ถ าบั น

กัลยาณ์ราชนครินทร์/9.2 

โครงการอบรมกระบวนการ

นิติจิตเวชส าหรับสหวิชาชีพ 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/5 

มีนาคม 

2565 

66,900.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/30/5 

28 กุมภาพันธ์ 

2565 

4 มีนาคม 

2565 

66,900.00  -ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทาง

กระบวนการนิติจิตเวชส าหรับทีมสห

วิชาชีพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ไป ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ในส่ วนที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13 .โครงก ารป ระชุ ม เชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า รพั ฒ น า แ น ว

ทางการให้บริการสุขภาพจิต

และจิตเวชส าหรับผู้ต้องขัง

ในเรือนจ า 

(กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/40/2 

มิถุนายน 

2565 

88,625.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/40/2 

6-7 มิถุนายน 

2565 

88,625.00  -ผู้ เข้ าร่วมประชุมมีความรู้  ความ

เข้าใจระบบบริการด้านสุขภาพจิต

และจิตเวชส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ผู้ ต้ อ งขั ง ใน เรือ น จ าทั่ ว ป ระ เท ศ

สามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกับ

บุคคลทั่วไป และมีคู่มือแนวทางการ

ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

เพื่ อ ให้ หน่ วย งานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั่ ว

ประเทศเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

การเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้

ป ร ะ ส บ ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต 

(MCATT) เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/50/2 

มิถุนายน 

2565 

29,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/50/2 

13-14 มิถุนายน 

2565 

29,000.00  -เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านวิกฤต

สุขภาพจิตและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การท างานให้กับทีมช่วยเหลือเยียวยา

จิ ต ใจผู้ ป ระสบภ าวะวิก ฤต  เขต

สุขภาพที่ 5 

 

 

 

2.การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า

ระวังผู้ประสบภาวะวิกฤตใน

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

5/200/5 

มิถุนายน 

2565 

16,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

5/200/5 

1-30 มิถุนายน 

2565 

16,000.00  -ผู้ที่มีภาวะวกิฤตทางจิตใจหลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับ

การติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสขุภาพจติและจติเวชระดบัเหนือตตยิภมูิ (โครงการพัฒนาระบบบริการจติเวชทั่วไป) 

1.การทบทวนแนวทางการ

ดูแลผู้ป่ วยกลุ่มโรคส าคัญ 

(โรคจิต เภท โรคซึมเศร้า 

สุ รายาเสพติ ด  ผู้ สู งอายุ ) 

(care map) 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

2/40/2 

พฤษภาคม 

2565 

25,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

2/40/2 

19-20 พฤษภาคม 

2565 

25,000.00  -ที ม ส ห วิ ช า ชี พ แ ล ะ บุ ค ล าก รที่

ปฏิบัติงานด้านบริการของสถาบัน

กัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวช

เด็กและวัยรุ่น ผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด 

 

2.ประชุมปฏิบัติการทบทวน

เกณฑ์ประเมินอาการถอน

สุ ร า  ( CIWA) ส า ห รั บ

บุคลากรในสถาบันฯ 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

1/40/1 

พฤษภาคม 

2565 

15,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/40/1 

26 พฤษภาคม 

2565 

15,000.00  -พัฒนาศักยภาบุคลากรในเร่ืองจิตเวช

ในเรื่องการประเมินคัดกรองอาการ

ถ อ น สุ ร า  (CIWA) แ ละ บุ ค ล าก ร

สามารถน าไปใช้ได้จริง 

3.อบรมให้ความรู้ เรื่องจิต

เวชจากการใช้สารเสพติดกับ

บุ ค ล า ก รข อ งส ถ า บั น ฯ  

(บูรณาการร่วมกับจิตเภท/ 

สูงอายุ/ซึมเศร้า/ยาเสพติด) 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

 

ครั้ง/คน/วัน 

2/60/2

มิถุนายน 

2565 

20,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

2/60/2 

8-9 มิถุนายน 

2565 

20,000.00  ทีมสหวิชาชีพและบุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านบริการของสถาบัน

กัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้พัฒนา

ศักยภาบุคลากรในเร่ืองจิตเวชจาก

การใช้สารเสพติด ให้สามารถคัดกรอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

Future Search Conference 

(กลุ่มภารกจิบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

 1 

กันยายน 

2565 

38,063.00 ครั้ง/คน/วัน 

 1 

กันยายน 

2565 

38,063.00  บุคลากรกรมสุขภาพจิต มกีาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 

รวมทั้งแนวคิดการท างานในชว่งวิกฤต

ไวรัสโคโรน่า และปรับเปลีย่นวิถกีาร

ท างานในช่วงที่ผ่านมา  สามารถน า

องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรยีมพร้อมสู่สังคมสูงวยั                            

1.1.พัฒนาศักยภาพผู้จัดการ

สุขภาพ (care manager / 

care giver) เขตสุขภาพที่ 5 

ในการเฝ้ าระวั งและดูแล

ผู้ สู งอ า ยุ ส ม อ งเสื่ อ ม ที่ มี

ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ 

(กลุ่มภารกิจเครือข่าย) 

ครั้ง/คน/วัน 

9/75/9

พฤษภาคม 

2565 

107,500.00 ครั้ง/คน/วัน 

9/75/9 

23,30,31

พฤษภาคม 

2565 

107,500.00  -เพิ่มศักยภาพผู้ดูแล/ญาติ/บุคลากร

สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานการดูแล

สุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุกลุ่ม

ติดบ้านติดเตียงในชุมชน และการเฝ้า

ระวังและดูแลสุขภาพจิตอารมณ์และ

พฤติกรรมในผู้สูงอายุในชุมชน เขต

สุขภาพที่ 5 

1.2.กิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของภาคีเครือข่าย

ชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/100/1

มิถุนายน 

2565 

30,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/100/1 

 มิถุนายน 

2565 

30,000.00  -บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ าย 

และกลุ่มผู้ดูแล มีส่วนร่วมในการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน 

ในชุมชน และมีความสามารถในการ

ดู แลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชรุนแรงยุ่ งย าก

ซับซ้อนในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1.3.ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ระบบการเข้าถึงบริการของ

ผู้ สู งอ า ยุ ส ม อ งเสื่ อ ม ที่ มี

ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

2/100/2

มิถุนายน 

2565 

40,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

2/100/2 

20-21 มิถุนายน 

2565 

40,000.00  -บุคลากรและทีมสหวิชาชีพ มีทัศนคติต่อผู้

สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม

และจิตใจทีดี และมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมอง

เส่ือมที่มีปัญหาพฤตกิรรมและจิตใจ

เพิ่มมากขึ้น 

-บุคลากรและทีมสหวิชาชพีมีทักษะ

ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี

อาการ BPSD เพิ่มมากขึ้น 

1 .4 .ป ระชุ ม แลก เป ลี่ ย น

เรี ย น รู้ ผู้ ป่ ว ย สู งอ ายุ ที่ มี

ปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case 

Learning) 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1

มิถุนายน 

2565 

5,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/20/1 

28 มิถุนายน 

2565 

5,000.00  -บุคลากรและทีมสหวิชาชีพได้มีการ

ทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงผู้ป่วย

ผู้สูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนของ

สถาบันกัลยาณ์และอุบัติการณ์ที่มี

ค ว า ม เสี่ ย ง ร ะ ดั บ Eขึ้ น ไ ป  ไ ด้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการเฝ้า

ระวังและดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย 



                                            รายงานประจ าปี 2565  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แผน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

(ระบุตามแผน)

(เป้าหมาย)/

(เดือนที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

เชิงปรมิาณ (วันที่

ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช ้(บาท) เชิงคุณภาพ(บรรลตุามวตัถุประสงค์

และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/

ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งทีต่้องการให้

เกิดขึ้น 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

1.5.ประชุมประเมินผลการ

ด าเนินงานการดูแลผู้ป่ วย

สูงอายุ 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1

มิถุนายน 

2565 

5,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

1/30/1 

30 มิถุนายน 

2565 

5,000.00  -บุคลากรและทีมสหวิชาชีพ มีความรู้

ความเข้าใจ แนวทางการดูแลสุขภาพ

ทางกายและสุขภาพทางใจส าหรับ

ผู้ดูแลเพิ่มมากขึ้นสามารถน าข้อมูลมา

ประเมินผลเพื่อวางแผนพัฒนาระบบ

การด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 

1 .6 .การด า เนิ น งาน ด้ าน

สุขภาพจิตและจิตเวช 

(กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช

และสุขภาพจิต) 

ครั้ง/คน/วัน 

 1 

สิงหาคม 

2565 

500,000.00 ครั้ง/คน/วัน 

 1 

สิงหาคม 

2565 

500,000.00  จัดซื้อเวชภัณฑ์ 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณร์าชนครนิทร์ 
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