สรุปผลการดําเนินงานใหคําปรึกษาและสุขภาพจิตประจําป 2555
งานบริหาร
อัตรากําลัง
นางกมลวรรณ ตาตะคุ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผูรับผิดชอบตามหนวยงาน
1. ER
นางสาวนวพร
สุภาพพันธ
2. LR
นางสาวทิพวัลย
ขันเกษตร
3. Ward 1 นางวิภารัตน
ลิมสวัสดิ์
4. Ward 2 นางสาวรัชนี
แสงพันธ
เจตจํานง/ความมุงหมาย ( Purpose )
ใหการพยาบาลแกผรู ับบริการดานสุขภาพจิตและจิตเวชแกประชาชนทั่วไปทุกกลุม วัย เยี่ยมติดตามผูป วยและ
ครอบครัวทีบ่ าน โรงเรียน หรือสถานที่ทํางาน โดยเฉพาะกลุม ผูปวยจิตเวช หญิงมีครรภและเด็กที่มปี ญหาดานรางกาย
และจิตใจ โดยใชทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ความรูความสามารถทักษะทางการพยาบาลดาน
สุขภาพจิตเวชเพื่อผูร ับบริการสามารถนําไปปฏิบัติตนเองไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอยางเปนระบบ
และ องครวม
ขอบเขตบริการ
1. การใหคําปรึกษาและบําบัดทางจิต
1.1 ใหบริการบําบัดทางจิต เชน CBT, Satire , Resilence , Empowerment, REBT
1.2 ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัยทั่วไป
1.3 ใหคําปรึกษาครอบครัวโดยใชเทคนิคซาเทียรโมเดล เพื่อแกปญหาและพัฒนาครอบครัวไทย
1.4 บําบัดรักษาเบือ้ งตนแกผูที่มปี ญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เชน Hyperventilation, Anxiety
1.5 ใหคําปรึกษาตรวจเลือดเพื่อความสมัครใจ (Voluntary Counseling Testing)
1.6 ใหคําปรึกษามารดาตั้งครรภวัยรุนทีม่ ีการตัง้ ครรภพึงประสงคและไมพึงประสงค
1.7 ใหคําปรึกษารายบุคคลและรายกลุม เฉพาะผูทมี่ ีปญ
 หาเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC)
1.8 ใหคําปรึกษาผูปวยกลุมเฉพาะ เชน โรคเรื้อรัง , ยาเสพติด, ผูปวยระยะสุดทาย
2. การคัดกรอง
2.1 คัดกรองประเมินปญหาเพื่อคนหาผูท ี่มีความผิดปกติดานสุขภาพจิตในระยะเริ่มแรกทุกกลมวัย
ที่มารับบริการ เชน วัยเด็ก, วัยรุน, วัยผูใหญ, ผูส ูงอายุ
2.2 คัดกรองประเมินปญหากลุม เปาหมายเฉพาะ เชน ผูปวยเอดส , ผูที่มีโรคเรื้อรัง ผูป วยซึมเศรา
และฆาตัวตาย, ครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง , กลุมวัยเด็กที่มีปญ
 หาของ IQ, EQ , กลุมวัยรุนที่มี
พฤติกรรมรุนแรง, ผูทเี่ สพสารเสพติด
2.3 คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมปกติเพื่อคนหาความเสี่ยงแกประชาชนทั่วไปอายุ15 - 59 ป
3. การใหบริการสุขภาพจิตอื่นๆ
3.1 บริการคลายเครียดใหคําปรึกษาตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมคลายเครียด เชน การนวด
การผอนคลายกลามเนื้อ การกดจุด และการจินตนาการ เปนตน
3.2 บริการวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน เชน ผูที่พยายามฆาตัวตาย, กลุม ผูทมี่ ีพฤติกรรม
กาวราวและรุนแรง (Violence) ใหไดรับการชวยเหลือทันที
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3.3 ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจแกผูประสบภาวะวิกฤตระดับอําเภอ
(Mental Health Crisis Assessment and Treatment : MCATT)
3.4 ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Hot line)
บริการทางคลินิกแกผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวช
4.1 คลินิกจิตเวช
4.2 คลินิกโรคซึมเศราและฆาตัวตาย
4.3 คลินิกวัยรุน
4.4 คลินิกครอบครัวสมานฉันท
การสงตอผูที่มีปญหาดานสุขภาพจิต
การใหสุขภาพจิตศึกษา
6.1 ใหความรูทางสุขภาพจิตแกกลุม เสี่ยงเชน หญิงตัง้ ครรภ ผูป วยโรคเรื้อรัง หญิงหลังคลอด
เด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ( OSCC )
6.2 ใหความรูทางสุขภาพจิตแกประชาชนทั่วไป เชน นักเรียน วัยทํางาน วัยทอง ผูสงู อายุ ญาติ
ผูปวย คูสมรา ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน พระสงฆ บุคลากรในสถานประกอบการ ประชาชนใน
ชุมชน ฯลฯ
6.3 ใหความรูแกผูปวยจิตเวชและญาติเกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง และการรับประทานยา
การเผยแพรความรูดานสุขภาพจิต
7.1 วิทยากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
7.2 สอนแนะนํา เปนพีเ่ ลี้ยง และใหคําปรึกษาดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแกบุคลากรที่
สาธารณสุข
ระบบการดูแลตอเนื่องผูปวยจิตเวชในชุมชน
8.1 ติดตามดูแลอยางตอเนื่องวางแผนการจําหนายชวยเหลือผูป วยและเยี่ยมบานรวมกับทีมสห
วิชาชีพ ในรายที่มีปญหาสุขภาพจิตซับซอน
8.2 เยี่ยมบานเพื่อใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตทัง้ ดานจิตใจ อารมณ และสังคม ฟนฟูสภาพจิตใจ
เปนรายบุคคลและครอบครัวทัง้ ในภาวะปกติ ภาวะเสีย่ งตอการเจ็บปวย
8.3 เยี่ยมบานผูป วยจิตเวช สังเกตและประเมินภาวะสิ่งแวดลอม ติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง
ใหการพยาบาลและคําแนะนํา ในการแกไขปญหา ชวยประคับประคองใหกําลังใจแกผูปวยและ
ครอบครัว ในการฟนฟูสุขภาพ กาย จิต เพื่อใหสังคมอยูไดปกติ
8.4 มีระบบการชวยเหลือและสงตอระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเครือขายสาธารณสุข
8.5 ชองทางดวนสงตอกรณีผูปวยมีปญ
 หาวิกฤติและฉุกเฉินจากชุมชนสูโรงพยาบาลศูนย
8.6 ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจแกผปู ระสบภาวะวิกฤตระดับอําเภอ (MCATT) ออกหนวยปฐม
พยาบาลเคลื่อนที่ และหนวยภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวม อัคคีภัย โดยการใหการรักษาพยาบาล
ใหกําลังใจ และเปนผูใหคําปรึกษาแกผูประสบภัย
สุขภาพจิตชุมชน
9.1 ดําเนินการสํารวจ วินิจฉัยปญหาสุขภาพจิตในชุมชน / โรงเรียน วางแผนแกไขปญหา
9.2 ประเมินและวิเคราะห บุคคล / ครอบครัว / ชุมชน ที่มีปญหาสุขภาพจิต และตองการการดูแลที่
ยุงยากซับซอน ใหคําปรึกษา ดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เหมาะสม รวมทั้งการสงตอในรายที่มี
ปญหาซับซอน ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เหมาะสม
9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดภาคีเครือขายทางสังคมทั้งในและนอกระบบโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น วัด โรงเรียน หนวยราชการอื่นๆ ศูนยกิจกรรม

เยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว
9.4 ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ครอบคลุมมิติ สงเสริม ปองกันและฟนฟูสุขภาพจิตแกทกุ กลุม วัยเพื่อ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนตนแบบดานสุขภาพจิต
9.5 ดําเนินโครงการตางๆในชุมชน โดยสอดแทรกงานสุขภาพจิต
9.6 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพจิต เชน ปญหาการพยายามฆาตัว
ตาย ปญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล และสิง่ เสพติดอื่นๆ ฯลฯ
10. รณรงคและประชาสัมพันธใหความรูดานสุขภาพจิตชวงเทศกาลตางๆ
11. รายงานและบันทึกขอมูล ดังนี้
11.1 รง. 506 DS
11.2 รายงาน 8 อันดับโรคทางจิตเวชที่สําคัญ เชน โรคจิตเภท, โรคซึมเศรา, โรควิตกกังวล,
ผูที่พยายามฆาตัวตายสําเร็จและไมสําเร็จ, โรคออทิสติก, ฯลฯ
11.3 รายงานขอมูลโรคซึมเศราผานโปรแกรม Off line สงขอมูลที่รพ.พระศรีมหาโพธิ์
11.4 รายงานผูป วยมารับคําปรึกษาเพือ่ ตรวจเลือดดวยความสมัครใจ (Nap program)
12. งานคุณภาพ
12.1 มาตรฐานบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช
12.2 การประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการดานการปรึกษาสุขภาพ
12.3 มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
12.4 มาตรฐานการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.5 โครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัวเพือ่ แกปญ
 หาและพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย
13. งานวิจัย / องคความรูใ หมๆ
13.1 ศึกษาคนควารวมทําวิจัย หรือวิจัย และสรางองคความรูใหม เพื่อนําผลการวิจัยมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานใหมปี ระสิทธิภาพ
13.2 ศึกษาคนควาเทคโนโลยีใหมๆพรอมถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานตามความรู
ความสามารถ
14. ทีมที่ปรึกษากลุมจิตอาสา/มิตรภาพบําบัด เชน กลุมพลังรักษหัวใจอําเภอสอยดาว
15. ที่ปรึกษาทางวิชาการแกกองสาธารณสุของคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอสอยดาว
16. วิทยากรระดับอําเภอ และภายในจังหวัดจันทบุรี
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เรื่อง
นําเสนอผลงานPoster presentation มหกรรมสาธารณสุขชุมชน

สถานที่

เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
ประชุมมาตรฐานงานใหคําปรึกษา(QA)
รพ.พระปกเกลา
จันทบุรี
อบรมการใหคําปรึกษาโดยใช Satir Model ครอบครัวเพื่อพัฒนาแกปญหาครอบครัวไทย
โรงแรมเดอะริช
นนทบุรี
วิทยากรสอนพลังสุขภาพจิต (RQ)
โรงแรมKP Grand
จันทบุรี
ประชุมวิชาการงานสุขภาพจิต
รพ.พระปกเกลา
จันทบุรี
ประชุมกระบวนการมีสวนรวมชุมชน (TOP)
กรมสุขภาพจิต
กรุงเทพมหานคร
อบรมการดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน
ทาแฉลบรีสอรท
จันทบุรี
อบรมการใหคําปรึกษาครอบครัวโดยใช Satir Model เพื่อพัฒนาแกปญหาครอบครัวไทย
โรงแรมริชมอนด
นนทบุรี
ประชุมวิชาการพยาบาลปฎิบัติการขั้นสูง
โรงแรมริชมอนด
นนทบุรี
ประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัวการพัฒนาระบบ โรงแรมริชมอนด
แกปญหาครอบครัวไทย
นนทบุรี
ประชุมนิเทศติดตามการดําเนินงานพัฒนาระบบแกปญหาครอบครัวไทย ครั้งที่ 1
โรงแรมอมารีดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกวดผลการดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดนเขตตรวจราชการที่ 9 กรมสุขภาพจิต
กรุงเทพมหานคร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
โรงแรมKP Grand
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
ประชุมการดูแลตอเนื่องผูปวยจิตเวช
รพ.พระปกเกลา
จันทบุรี
ประชุมสัมนาโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตอยางองครวมและโครงการประกวดการดําเนินงาน โรงแรมมารวยการเดน
สุขภาพจิตดีเดนระดับประเทศ
กรุงเทพมหานคร
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
รพ.พระปกเกลา
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
ประชุมสัมนาสรุปโครงการสงเสริมความเขมแข็งชุมชนตนแบบดานสุขภาพจิต
โรงแรมMax
กรุงเทพมหานคร
ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
โรงแรมอมารีดอนเมือง
ครอบครัว
กรุงเทพมหานคร
อบรมปฏิบัติการการดูแลชวยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติ (Crisis Intervention)
โรงแรมระยองซิตี้
ระยอง
ประชุมสัมนาประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพจิตเขตตรวจราชการที่9ปงบประมาณ2555
โรงแรมเลอคาซา
ชลบุรี
ประชุมโครงการคัดเลือกผลการพัฒนาการดําเนินงานดีเดน/ดีเยี่ยมภายใตโครงการบูรณาการ โรงแรมมิราเคิล
สรางสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไมติดตอเรื้อรังเขตภาคกลางปงบประมาณ2555
กรุงเทพมหานคร

วันที่
18-20 ม.ค. 55
31 ม.ค. 55
22-24 ก.พ. 55
8-9 มี.ค.55
23 มี.ค. 55
26-28 มี.ค. 55
19-20 เม.ย.55
2-4 พ.ค.55
17 พ.ค.55
24 - 25 พ.ค.55
7-8 มิ.ย.55
14-15มิ.ย.55
20 มิ.ย.55
22 มิ.ย.55
9-10ก.ค.55
12 ก.ค.55
16-17 ก.ค.55
25-27 ก.ค.55
15-17 ส.ค.55
28ส.ค.55
17-19 ก.ย.55

งานบริการ
ป 2554
จํานวน
(คน/ครั้ง)
3,886
112
752
46

ป 2555
จํานวน
(คน/ครั้ง)
3,945
87
891
23

122
32
365
22
452
46
12

150
11
223
15
1,062/1,708
32
8

632
10

1,229/2,040
5

328/328
268/268

คน/ครั้ง
78/95
120/131

2.3 การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพจิต

280/280

210/225

2.4 การใหคําปรึกษารายครอบครัว ( Family counseling )

480/550

52/104

2.5 การใหคําปรึกษาที่ใชการนึกคิดและการปรับพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรม
ทางบวก ( CBT)
2.6 การบําบัดทางจิตแบบ Satire model

128/206

24/53

10/12

52/104

1. การคัดกรอง
1.1 คัดกรองผูปวยที่มีภาวะเครียด
เครียดผิดปกติ
1.2 คัดกรองผูปวยที่มีภาวะโรคซึมเศรา
ผูปวยที่มีภาวะโรคซึมเศรามากกวา 7 คะแนน
1.3 คัดกรองผูที่เสี่ยงตอการฆาตัวตาย
เสี่ยงตอการฆาตัวตาย
1.4 คัดกรองผูปวยที่มีภาวะวิตกกังวล
วิตกกังวลที่ผิดปกติ
1.5 คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมผูสูงอายุปวยดวยโรคเรื้อรัง
1.6 จํานวนผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 5 โรคที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติ (9Q>7)
1.7 จํานวนผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 5 โรคที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติ (9Q>7) ไดรับการติดตามประเมิน
ซ้ําตอเนื่อง ครบ 4 ครั้ง (ดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 9Q หรือ 8Q)
1.8 คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมเสี่ยงกลุมอื่นๆ
1.9 จํานวนกลุมเสี่ยงอื่นๆที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติไดรับการติดตามประเมินซ้ําตอเนื่องครบ 4 ครั้ง
(ดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 9Q หรือ 8Q)
2. การใหคําปรึกษา/การบําบัดทางจิต
2.1 การใหคําปรึกษาตรวจเลือดเพื่อความสมัครใจ (Voluntary Counseling Testing)
2.2 การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย

2.7 การเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจ ( Resilience )

1,203/1,240

906/1,158

2.8 การเสริมสรางพลังอํานาจ ( Empowerment )

1,203/1,240

906/1,158

3. การใหสุขภาพจิตศึกษา

คน/ครั้ง

3.1 การใหความรูทางสุขภาพจิตแกประชาชนทั่วไป
( นักเรียน วัยทํางาน วัยทอง ผูสูงอายุ ญาติผูปวย คูสมรส ฯลฯ
3.2 การใหความรูทางสุขภาพจิตในกลุมเสี่ยง (หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ผูปวยโรคเรื้อรัง)

1,108/35

520/21

35/12

23/28

3.3 การใหความรูแกญาติผูปวยจิตเวช

18/18

148/148

งานบริการ
4. การใหบริการสุขภาพจิตอื่นๆ
4.1 การใหบริการคลายเครียด
4.2 บริการวิกฤติสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน (MCC)
4.3 บริการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC)
4.4 การดูแลผูปวยระยะสุดทาย (End of life care)
5. ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Hot line)
6. การติดตามผลทางโทรศัพท
7. การสงตอผูที่มีปญหาสุขภาพจิต
9. การเผยแพรความรูดานสุขภาพจิต
9.1 วิทยากร
10. การดูแลตอเนื่องที่บาน (Home Health care)
10.1 สงตอเยี่ยมบานผูที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
10.4 ผูที่พยายามฆาตัวตายไดรับการเยี่ยมบานภายใน 15 วัน
11. เฝาระวังกลุมเสี่ยงอื่นๆและบันทึกขอมูลทาง Website
11.1 ประเมินความเครียดเจาหนาที่ ( 2 ครั้ง )
11.2 ประเมินความพึงพอใจในการทํางาน ( 2 ครั้ง )
11.3 บันทึกขอมูลผูปวยที่ใหคําปรึกษาตรวจเลือดดวยความสมัครใจ (VCT)
11.4 บันทึกขอมูลผูพยายามฆาตัวตาย ทาง Website คือ www.suicidethai.com
11.5 บันทึกขอมูลบูรณาการระบบสารสนเทศการใหบริการผูติดเชื้อเอดส/ผูปวยเอดส
11.6 บันทึกขอมูลเฝาระวังโรคซึมเศรา (Off line) สงผาน Website คือ
12. ผูปวยทางจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสอยดาว
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

โรคจิต
โรควิตกกังวล
โรคซึมเศรา
โรคปญญาออน
โรคลมชัก
โรคจิตอื่นๆ

13. ผูพยายามทํารายตนเองทั้งหมด
13.1 จํานวนผูที่ฆาตัวตายสําเร็จ / ไมสําเร็จ
13.2 จํานวนผูที่ฆาตัวตายสําเร็จครั้งแรก / มากกวา 1 ครั้ง
13.3 จํานวนผูที่พยายามฆาตัวตายครั้งแรก / มากกวา 1 ครั้ง
14.
15.
16.
17.

ผูที่ฆาตัวตายสําเร็จ (อัตราตอแสนประชากร)
ผูที่พยายามฆาตัวตาย (อัตราตอแสนประชากร)
จํานวนผูปวยที่ไมไดมาตามนัด
จํานวนผูปวยตองการรับบริการแตเจาหนาที่ไมอยู (ลา/ประชุม/อบรม)

ป2554

ป2555

คน/ครั้ง

คน/ครั้ง

1,640/1,680
2/2
10/18
9/16
63
114
15/18

1,158/1,178
17/23
2/5
85
76
5/5

1,108/35

1,450/20
ครอบครัว/คน
52
31/40

30
28/35
คน/ครั้ง

คน/ครั้ง

350
350
68/79
28
682
452

350
350
78/95
38
95
5,611/8,945

คน/ครั้ง

คน/ครั้ง

501/519
181/192
140/148
4/4
157/164
6/6

283/452
149/162
143/156
23/46
72/76
9/12

40 คน
10/30
9/1
22/6

38 คน
7/31
7/30/1

14.20
42.59
35 คน
45คน/25ครั้ง

9.87
43.73
25 คน
12/12

คิดภาระงานใหคําปรึกษาและสุขภาพจิตป2555
ลําดับ

กิจกรรม

1

การใหคําปรึกษาเจาะเลือดดวยความสมัครใจ (SVT)
(95/12 = 7.91)
การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทั่วไป/สุขภาพจิต
(356/12 = 29.66 )
การทําจิตบําบัด (Psycho therapy) เชน Satire, CBT
(104*12 = 8.6 )
ใหบริการคลินิกจิตเวช
(240/12 = 20)
คลินิกโรคเรื้อรัง (HT,DM)
(บริการคลินิก 78วัน, ชวยคลินิก 50วัน)
บริการปรึกษาทางโทรศัพท(Hot line)
(85/12 = 7.08 )
ชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC)
(23/12 = 1.91)

2
3
4
5
6
7

วิธีคิด

Work load

จํานวนคน
(ครั้ง)
78/95

8 *0.5*100 / 1*7

57.14

356

30*0.5*100 / 1*7

214.28

52/104

9*1*100 / 1*7

128.57

120/240

20*0.5*100 / 2*4

125

1,250
(16.02)
85 ครั้ง

16*0.5*100 / 4*4

94.06

7*0.25*100 / 1*7

25

17/23

2*1*100 / 1*7

28.57

วิเคราะหการทํางานป 2555
การจัดบริการผูปวยคลินิกจิตเวชเปนone stop service มากขึ้นสามารถใหบริการสลับกับโรงเรียนพอแม
มารดาวัยรุนทุกวันจันทร ทําใหผูปวยกลุมนี้มีความพึงพอใจที่ไมตองไปรับบริการปนกับผูปวยอื่นๆ สะดวกและรวดเร็ว
สามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น กรณีที่ผูปวยตองการปรับยาจะมีการconsult OPDจิตเวชกอนทุกครั้ง
จํานวนการใหบริการผูปวยแตละกลุมโรคของสุขภาพจิตและจิตเวชลดนอยลง เนื่องจากฐานขอมูลระบบ
รายงานของHos xp ปรับเปลี่ยนใหม แตยังไมละเอียดที่ดีนัก
ป2555 ภาระงานผูรับผิดชอบงานใหคําปรึกษาและสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น พัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนโดยได
รวมดําเนินงานโครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัวเพื่อแกปญหาพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยเปนตัวแทนของ
เขตตรวจราชการที่ 9 ภายใตการดูแลของศูนยสุขภาพจิตที่ 3 และบูรณาการงานสุขภาพจิตสูเครือขายนอกระบบ
รวมกับการสรางชุมชนตนแบบ คัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินงานคือ รวมกับเทศบาลตําบลทรายขาว องคการบริหาร
สวนตําบลทุงขนาน ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว และคปสอ.สอยดาว คือ รพสต.เขาสะทอน รพสต.บาน
ปะตง รพสต.ทรายขาว ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสอยดาว เปนการทํางานเชิงรุกและเชิงลึก เนนการพัฒนา
สุขภาพจิตครอบครัว และระบบการใหความชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหา ซึ่งจากประสบการณทํางานสุขภาพจิต
พบวาปญหาสวนใหญเกิดจากสถาบันครอบครัวทั้งสิ้น การทํางานครั้งนี้เปนการสรางครอบครัวใหอบอุนเพื่อสามารถ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวใหมีความสุข ความสามัคคี รูบทบาทหนาที่ของแตละคน หลังจากนั้นแตละครอบครัวรวมกัน
สรางชุมชนใหเขมแข็ง และชวยกันปรับแตงสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดี จึงจะเกิดการแกปญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความ
รวมมือของชุมชน สงผลใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
การแกไขปญหาสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติด ควรเนนทํางานดานสงเสริมและปองกันในชุมชนใหมาก โดย
ทํางานคัดกรองและคนหากลุมเสี่ยงทุกกลุมวัยคือ วัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน และวัยผูสูงอายุ พบวาสามารถชวยลด
อุบัติการณการเกิดกลุมผูปวยไดมาก การดูแลผูปวยจิตเวชใชระยะเวลานานและสิ้นเปลืองคาใชจายสูงมาก เปนกลุม
ผูปวยโรคเรื้อรัง และคนที่จะทํางานดานนี้ตองมีความอดทน เขาใจงานและเขาใจโรค และตองมีองคความรูท างดาน
สุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ผานการอบรมTrainingอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซึ่งตองอาศัยประสบการณการ
ทํางานจึงจะเปนผูเชี่ยวชาญดานนี้
ปญหาและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจาหนาที่ทํางานในพื้นที่มจี ํานวนนอย ติดภาระหนาที่ในการทํางานประจํา
เจาหนาที่ตองพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง / สรางผูเชี่ยวชาญ
ภาคีเครือขายมีปญหาเรื่องระบบจัดการภายในทําใหการประสานงานไมดี การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตชา
ผูรบั ผิดชอบหลักตองอดทนและเขมแข็ง จะตองคอยเปนพีเ่ ลี้ยงทางวิชาการ ผูประสานงานที่ดี
การทํางานของชุมชนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของชุมชน รวมถึงเขาใจบริบทของชุมชนนั้นๆ
การทํางานเชิงลึกตองใชเวลานาน 3-5 ป จึงจะเห็นผลลัพธทชี่ ัดเจน

ผลการดําเนิ นงานสุขภาพจิตชุมชน ปี

- โครงการสานรักประสานใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง
- โครงการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
หลักการและเหตุผล

ครอบครั วเปนรากฐานที่ สํ าคัญ ในการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนใหเ ติบ โตเปนผูใ หญที่มีคุณ ภาพและ
มีความสุข แตในปจจุบัน ครอบครัวตองเผชิญกับสภาพปญหาสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งภาวะวิกฤตตางๆ
ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูรวมกันนอยลง ความผูกพันนอยลง อัตราการหยารางเพิ่มขึ้น สมาชิกครอบครัวมี
ปญหาสุขภาพจิต ซึ่งเมื่อดูจากสถิติก็พบวา อัตราการถูกทํารายของผูหญิงและเด็กโดยคนในครอบครัวมีจํานวนมาก
รวมทั้งพบสถิติหยารางเพิ่มขึ้น โดยป 2542 สถิติจดทะเบียนตอการ หยาราง เทากับ 5 ตอ 1 และป 2551 สถิติจด
ทะเบียน 3ตอการหยาราง 1 ซึ่งเห็นไดชัดเจนวา สถาบันครอบครัวเริ่มเกิดภาวะวิกฤติมากขึ้น และเปนเรื่องที่ควรไดรบั
การแกไข โดยการเฝาระวังปญหาครอบครัว สงเสริมการเขาถึงบริการใหการปรึกษาครอบครัว เพื่อลดการเกิดปญหา
รุนแรงภายในครอบครัว ตลอดจนสรางความสุขภายในครอบครัวและชุมชน
จังหวัดจันทบุรี เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม
สงผลใหประสบปญหาครอบครัวดังที่กลาวมาขางตน และพบวา อําเภอสอยดาวเปนอําเภอหนึ่งที่มีสถิติการหยาราง
สูงเปนอันดับตนของจังหวัดจันทบุรี คือ ป 2548 พบสถิติหยารางรอยละ 24.2 และในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน รอยละ
41.7 (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี ) แตทั้งนี้อําเภอสอยดาว เปน
อําเภอที่มีเครือขายการดําเนินงานสุขภาพจิตที่เขมแข็งมาก หากมีการพัฒนาระบบการเฝาระวัง ใหการปรึกษา ดูแล
ติดตาม ตลอดจนพัฒนาเครือขายใหมีศักยภาพในการใหการปรึกษาครอบครัวแลว จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพจิตดี สงผลใหอัตราการหยารางลดลงหรือเกิดการหยารางอยางสรางสรรคมากขึ้น
โรงพยาบาลสอยดาวและศูนยสุขภาพจิตที่ 3 เห็นความสําคัญ เรื่องการพัฒ นาระบบใหการปรึก ษา
ครอบครัว จังหวัดจันทบุรี จึงไดรวมกับ คปสอ.สอยดาว จัดทําโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการใหการ
ปรึก ษาครอบครัว จัง หวัดจันทบุรี ขึ้ น เพื่อ พัฒ นาระบบการใหก ารปรึก ษาครอบครัว พัฒ นาศัก ยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวในการใหการปรึกษาครอบครัวที่มีปญหาได ตลอดจนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก ารพัฒ นาระบบการใหการปรึกษาครอบครัวเพื่อแกปญหาและพัฒนาครอบครัวไทยในจังหวัด
จันทบุรีได สงผลใหอัตราการหยารางลดลงหรือเกิดการหยารางอยางสรางสรรคม ากขึ้น สมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพจิตดีและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒ นาระบบการใหการปรึก ษาครอบครัวในการแกปญหาและพัฒ นาครอบครัวไทย จัง หวัด
จันทบุรี
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวในพื้นที่

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัว ในการแกปญ หาและพัฒนา
ครอบครัวไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ตัวชีวัดความสําเร็จของโครงการ

1. มีระบบการใหการปรึกษาปญหาครอบครัวภายในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2. รอยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวมีความรูและทักษะ
เรื่องการใหการปรึกษาคูสมรส
3. รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการอบรมในระดับมากขึ้นไป
พืนที ดําเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินงาน “โครงการพัฒ นาระบบใหก ารปรึก ษาครอบครัวในพื้นที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ” ครั้ง นี้
ดําเนินการโดยบูร ณาการงานรวมกับ “โครงการสง เสริมความเขมแข็งของชุม ชนตนแบบดานสุขภาพจิต” โดยได
คัดเลือกหมูบานจํานวน 4 หมูบาน และมีโรงพยาบาลสอยดาวเปนหนวยงานหลัก และรพ.สต. รวมดําเนินงานกับ
อปท. ดังนี้

ม.10

ต.ทุ่งขนาน

- อบต.ทุ่งขนาน
- รพ.สต.บ้านเขาสะท้อน

ม.1
ต.ปะตง
ม.9,12

ต.ทรายขาว

- ทต.ทรายขาว
- รพ.สต.บ้านปะตง
- รพ.สต.ทรายขาว
- ศูนย์สขุ ภาพชุมชนรพ.

นอกจากนี้ การดําเนินงานทุกกระบวนการ ยังมีภาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
รวมดําเนินงานใหการพัฒนาระบบใหการปรึกษาครอบครัวสําเร็จลงไดดวยดี โดยแตละหนวยงานทําหนาที่แตกตาง
กันไป ดังนี้
หนวยงาน
1. ศูนยสุขภาพจิตที่ 3
2. สสจ.จันทบุรี/วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
3. เทศบาลตําบลทรายขาว
4. องคการบริหารสวนตําบลทุง ขนาน
5. ศูนยสุภาพชุมชน
6. สสอ.สอยดาว/รพ.สอยดาว/รพ.สต.บานปะตง/รพ.สต.บานเขาสะทอน
7. ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว
8. คณะสงฆอําเภอสอยดาว
9. สถานีวิทยุชุมชนสอยดาว 99.75 MHz
10. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี

การดําเนินงาน
ใหคําแนะนําวิชาการ
ใหคําแนะนําวิชาการ
งบประมาณ/ประสานงาน
งบประมาณ/ประสานงาน
บุคลากรทํางานในชุมชน
บุคลากรทํางานในชุมชน
บุคลากรรวมคณะทํางาน
คณะทํางาน/ใหคําปรึกษา/
สถานที่
ใหพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม
สื่อครอบครัว
เปนเครือขายการทํางาน
ครอบครัว/บานพัก

บริบทพืนที การดําเนิ นงาน

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ อยูห างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 3,961,250 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแกว
ทิศใต
ติดตอกับ ทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดตราด และสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี
การปกครองแบงออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมูบาน 33 ชุม ชน หนวยการปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 32 แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล 45 แหง
ประชากรสวนใหญของจังหวัดจันทบุรี ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมประมาณรอยละ 80 รองลงมาอยู
ในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ และภาครัฐบาล ตามลําดับ
ดานชีวิตและครอบครัว อัตราการจดทะเบียนสมรสยังคงอยูใ นระดับต่ํากวาในระดับภาค โดยอัตราการ
จดทะเบียนสมรสของจังหวัดจันทบุรี ในปพ.ศ.2551 จํานวน 1,849 คู ปพ.ศ.2552 จํานวน 1,979 คู และ ปพ.ศ.
2553 จํานวน 1,822 คู สําหรับอัตราการหยาในปพ.ศ. 2551 จํานวน 825 คู ปพ.ศ.2552 จํานวน 806 คู และปพ.ศ.

2553 จํานวน 790 คู กลาวคือ ในปพ.ศ.2551 มีอัตราหยารางรอยละ 44.6 ปพ.ศ.2552 รอยละ 40.7 และปพ.ศ.
2553 รอยละ 43.4
อําเภอสอยดาว

เดิมขึ้นอยูในเขตการปกครองอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี แตเนื่องจากเขตการปกครอง
ของอําเภอโปงน้ํารอนกวางขวางมาก การติดตอราชการของราษฎรและใหบริการของทางราชการเปนไปดวยความ
ยากลําบาก และไมทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรและอํานวยความสะดวกใหแกราษฎรทีอ่ ยู
หางไกล กระทรวงมหาดไทยจึงไดประกาศแตงตั้งกิ่งอําเภอสอยดาวขึ้น โดยมีผลเปนกิ่งอําเภอตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2531 ตอมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2532 ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณจากกรมการปกครองเปนคา
กอสรางอาคารที่วาการอําเภอพรอมบานพักขาราชการ เปนเงิน 3,818,700 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
เจ็ดรอยบาทถวน) โดยกอสรางในที่ดินของคุณยง - คุณวัลลา ลออสิทธิภิรมย ที่ไดบริจาคที่ดิน จํานวน 78 ไร เพื่อใช
เปนสถานที่กอสรางศูนยราชการกิ่งอําเภอสอยดาว ที่ตั้งอยูท ี่หมู 1 ตําบล ปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี นอกจากนี้ยังมีผูมจี ิตศรัทธาบริจาค เงินสมบทในการกอสรางอีกจํานวน 495,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพัน
บาทถวน) และใหเปดใหบริการประชาชนมาตั้งแตวันที1่ 2 มิถุนายน 2532 เปนตนมาเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2535 ไดมี
พระราชกฤษฎีการยกฐานะกิง่ อําเภอสอยดาว ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 45 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2535 มีฐานะเปนอําเภอตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2535
พื้นที่อําเภอสอยดาวเทากับ 770.948 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรทั้งสิ้น 63,032 คน
แยกเปนเพศชาย 31,902 คน เพศหญิง 31,130 คน ความหนาแนนของประชากร 82 คน/ตร.กม.
ดานชีวิตและครอบครัว อัตราการจดทะเบียนสมรส ในปพ.ศ.2551 จํานวน 197 คู ปพ.ศ.2552 จํานวน
240 คู และ ปพ.ศ.2553 จํานวน 271 คู สําหรับอัตราการหยาในปพ.ศ. 2551 จํานวน 90 คู ปพ.ศ.2552 จํานวน 100
คู และปพ.ศ.2553 จํานวน 102 คู กลาวคือ ในปพ.ศ.2551 มีอัตราหยารางรอยละ 45.7 ปพ.ศ.2552 รอยละ 41.7
และปพ.ศ.2553 รอยละ 37.6
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
เปนอบต.ขนาดเล็ก มีพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 9,658 คน
แยกเปนเพศชาย 4,873 คน หญิง 4,785 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 86 คน/ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสลับภูเขาเปนบางที่ มีเทือกเขาอยูทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนหมูบ าน ทั้งหมด 16 หมูบาน

ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม คือ ทําไรขาวโพด มันสําปะหลัง ออย
ทําสวนผัก เชน ผักคะนา มะเขือ พริก ทําสวนผลไม เชน มะขามหวาน มะมวง มะละกอ ลําไย ทุเรียน รับจาง
ทั่วไป และคาขาย
เทศบาลตําบลทรายขาว
เปนเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 11,493 คน
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตําบล 6 หมูบาน คือ ตําบล
ปะตง หมูท ี่ 1 และตําบลทรายขาว หมูท ี่ 1,3,5,9 และ 12
ประชาชนสวนใหญ ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม และรับจาง มีบางสวนประกอบอาชีพคาขาย
และมีชาวตางชาติเขามาประกอบอาชีพรับจาง ทําไร ทําสวน จํานวนหนึ่ง ซึ่งสวนใหญเปนชาวกัมพูชา
ปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
ปญหา
ผูเสพและผูติดสารเสพติด
มารดาวัยรุน
พยายามฆาตัวตาย

ต.ทรายขาว
0.1 %
21.0 %
9.94 (ตอประชากรแสนคน)

ต.ทุงขนาน
0.03 %
26.0 %
10.10 (ตอประชากรแสนคน)

ที่มา : สถิติ ป 2555 โรงพยาบาลสอยดาว จ.จันทบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน

การดําเนินงานกิจกรรมในโครงการ แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ (ก.พ. – มี.ค.55)
1. การเขารวมประชุมชี้แจงที่มาและวัตถุประสงคของโครงการ ในการประชุมผูบ ริหารระดับอําเภอ และ
ระดับชุมชน ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอสอยดาว (คปสอ.สอยดาว)
1.2 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 ผูนําชุมชน คือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แกนนําชุมชน และ อสม.
2. การจัดอบรมเพือ่ เรียนรูแบบประเมินตางๆ แกแกนนําชุมชน เพื่อใหมีความรู และทักษะ ในการใช
แบบประเมินครอบครัว แบบประเมินความสุข/ความเครียด
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ (เม.ย.55)
1. การทําประชาคมหมูบาน รวมกันระดมความคิดเห็นจากหลายภาคสวน และทํา Focus group
เพื่อคนหาปญหาสุขภาพจิต 3 วัย หลังจากนั้นสรุปปญหา สราง Concept ในการทํางาน สรุปเปน
แนวคิดในการทํางานวา

“ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง ปรับแต่งสิ งแวดล้อม”

ก. สถาบันครอบครัวมีความอบอุน
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซอนและเปนไปอยางรวดเร็ว มีการอพยพ
แรงงานเขาสูเมืองใหญ สังคมไทยซึ่งแตเดิมเปนสังคมชนบท มีความเอื้ออาทรตอกันมีแนวโนมเปนสังคมเมืองมาก
ขึ้น โครงสรางครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมในอดีต ซึ่งเคยเปนครอบครัวขยาย แตจากผลการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 - 7 ที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักโดยมีนโยบาย
ดานการวางแผนครอบครัว เพื่อมุงลดอัตราการเพิ่มของประชากรในครัวเรือนและนโยบายปรับปรุงคุณภาพประชากร
และการพัฒนาจิตใจ เพื่อใหมีศักยภาพและมีความพรอมตอการพัฒนาและแขงขัน ทางเศรษฐกิจ สงผลตอการพัฒนา
สถาบันครอบครัวในทางออม อัตราการเกิดลดลง ครอบครัวมีอายุยืนและมีความสามารถในการทํางานมากขึ้น ในป
2545 มีครอบครัวขยายเพียงรอยละ 32.1 ครอบครัวเดี่ยวมีถึงรอยละ 55.5 นอกจากนี้ยังพบวา หัวหนาครัวเรือนที่
เปนหญิงมีจํานวนมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซอนและเปนไปอยางรวดเร็ว มี
การอพยพแรงงานเขาสูเมืองใหญ สังคมไทยซึ่งแตเดิมเปนสังคมชนบท มีความเอื้ออาทรตอกันมีแนวโนมเปนสังคม
เมืองมากขึ้น ซึ่งมีผล ตอปฏิสัมพันธทั้งภายในและภายนอกครอบครัวทั้งทางลบและทางบวก อันเนื่องมาจากปญหา
วิกฤติที่ครอบครัวเผชิญอยู ดังนี้คือ ปญหาเศรษฐกิจ ความสัมพันธในครอบครัว การสมรสนอยลงและการหยาราง
เพิ่มขึ้น เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง พฤติกรรมไมเหมาะสมของวัยรุน ความรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด
จากสภาพปญหาทางดานครอบครัวที่เกิดขึ้นในปจจุบันจะเห็นไดวาปญหาที่สําคัญ คือ ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ เนื่องจากบิดามารดาตองไปหางานทํา ซึ่งจะมีผลใหครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ บทบาทในการดูแล
อบรมเด็กและเยาวชนในครอบครัวไดดี ทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลง เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ความ
รุนรงในครอบครัวอันเนื่องมาจากความเครียดในการทํางาน นําไปซึ่งปญหายาเสพติด ดังนั้นครอบครัวจึงเปนปจจัย
สําคัญในทุกๆดาน การปองกันแกไขปญหาครอบครัวนั้น สมาชิกทุกคนตองใหเวลาซึ่งกันและกัน เอาแลเอาใจใส ให
ความรักความอบอุน มีความเขาใจกันเปนพื้นฐาน รูจักการถนอมน้ําใจกัน ในการอยูรวมกัน การเลี้ยงดูลูกอาจเปน
สาเหตุที่ทําใหคูสมรสหางกันไป ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาความขัดแยง ทั้งสองฝายพึงถนอมน้ําใจกัน หันหนาเขาหากันใน
การแกปญหาที่เกิดขึ้น
ข. สรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
จะเห็นไดวาการพัฒนาแบบฐานรากตั้งแตหลอหลอมจิตใจสมาชิกในชุมชน เพื่อรวมตัวกัน ชวยเหลือกัน
และกันในดานตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เมื่อชุมชนเขมแข็ง สมาชิกในชุมชนนั้น ก็จะมีความ

มั่นคงเพิ่มมากขึ้นในหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม อยางนอยทําใหเกิดความรักสามัคคีและความรวมมือกัน
ในการเสียสละเพื่อประโยชนของชุมชน มากกวาประโยชนของสวนตัวเอง พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจึงตองเกิดขึ้นมาจาก
ความรวมมือรวมใจและมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนนั้นอยางแทจริง ชุมชนนั้นจึงจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได ปจจุบัน
คนในชุมชนจะตางคนตางอยู การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมนอยลง แตละครอบครัวรีบเรงหารายได เกิดการแขงขัน
ทําใหความเอื้อเฟอและเอื้ออาทรตอการนอยลง
ค. ปรับเติมแตงสิ่งแวดลอมใหนาอยู
จะเห็นไดวา ไทยกําลังประสบปญหาวิก ฤตคานิยมที่เ ปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒ นธรรม
ตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
งาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมี
คุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น มีปญหา
เรื่องยาเสพติด หลายครอบครัวเครียด ปรับตัวไมทันทําใหมีปญหาสุขภาพจิต ดังนั้นจําเปนจะตองมีการปรับแตง
สิ่งแวดลอมรอบในชุมชน จะทําใหชุมชนเขมแข็งและเปนสุข
2. การสรางภาคีเ ครือขายในการดําเนินงาน คือ ทํางานเปนภาคีห ลายภาคสวนที่เ กี่ยวของ ไดแก
เทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, โรงพยาบาลสอยดาว , ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสอย
ดาว, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทรายขาว, สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสอยดาว และภาคีนอกระบบ คือ ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสี
ขาว ที่สําคัญคือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี ในฐานะเปนหนวยบริการทางวิชาการในพื้นที่ ไดเขามารวม
ทํางาน สนับสนุนวิทยากรและที่ปรึกษาตลอดโครงการ
3. การจัดทําผังไหล (Flow chart) ระบบใหการปรึกษาครอบครัว โดยมีภาคีเครือขายทุกภาคสวนเขา
รวมจัดทําผังกระบวนการใหการปรึกษาครอบครัว ประกอบดวย ผูที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวจาก ศูนยสุขภาพจิตที่ 3
สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี สํานัก งานสาธารณสุขอําเภอสอยดาว
โรงพยาบาลสอยดาว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาสะทอนโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบลทรายขาว
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงขนาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน เทศบาลตําบลทรายขาว ศูนยกิจ กรรม
เยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว ผูใหญบาน/ผูชวยผูใ หญบาน แกนนําชุมชน/แกนนําอสม. ในอําเภอสอยดาว
4. การจัดอบรมปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพผูใหการปรึกษาครอบครัว เพือ่ ใหภาคีเครือขาย
มีความรู และทักษะในการใหการปรึกษาครอบครัว ประกอบดวย
4.1 บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ และเครือขายที่ปฏิบัตงิ านดานครอบครัว
4.2 อสม./แกนนําชุมชน/กลุมจิตอาสา
5. การนํากรอบแนวคิด “ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง ปรับแต่งสิ งแวดล้อม” ไปใช
ในการทํางาน ดังนี้ สรางครอบครัวใหอบอุน ซึ่งครอบครัวเปนหนวยที่เล็กทีส่ ุดในสังคม หลังจากนั้นจะตองพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งเพือ่ ใหสามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เกิดกิจกรรมทํางานรวมกันในสังคม และ สิ่งที่ตอ งทํา
สุดทายคือ ปรับแตงสิ่งแวดลอมที่อยูร อบๆชุมชน เพื่อสรางชุมชนใหเกิดเปนชุมชนตนแบบที่มีความสุขกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพจิตที่ทํา เนนไปที่ 4 ภาคีหลัก ไดแก บาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดรบั การ
สนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ ในจังหวัด และภาคีนอกระบบทีส่ ําคัญในพื้นที่ คือ ศูนยกิจกรรมเยาวชน
สอยดาวหัวใจสีขาว ไดสนับสนุนการทํางานและขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ดานครอบครัว เด็กและเยาวชนในพื้นที่
อําเภอสอยดาว

ระยะที่ 3 ระยะการพัฒนาชุมชนตนแบบ (พ.ค. – ก.ค. 55)
1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติก าร 1 วัน เพื่อสรางแกนนํา ครอบครัวที่มีศักยภาพ เสริม สรางครอบครัว
ตนแบบการดูแลสุขภาพจิต 3 วัยสานสายใยรัก ในการเปนแกนนําการดูแลสุขภาพจิตครอบครัวของคนในชุมชน
จํานวน 15 ครอบครัว วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา พระวัดเทพประทานอธิพร ศูนยกิจกรรมเยาวชน
สอยดาวหัวใจสีขาว บุคลากรสาธารณสุข ไดแบงกลุมสุขภาพจิต 3 วัยดังนี้
กลุมที่ 1 คือ กลุมบิดา มารดา
กลุมที่ 2 คือ กลุมเด็ก/เยาวชน
กลุมที่ 3 คือ กลุมผูสูงอายุ/ญาติ
แต ล ะกลุ ม จะได รั บ ความรู จ ากวิ ท ยากรประจํ า ฐาน ดั ง นี้ ค วามรู เ กี่ ย วกั บ บทบาทและหน า ที่
ของแต ล ะบุ ค คล วิ ธี ก ารสร า งความสุ ข ในบ า น การสร า งความเข า ใจ และมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว า งสมาชิ ก
ในครอบครัว ซึ่งสมาชิกทุก คนจะไดทํากิจกรรมรวมกัน มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสรางความรักและความ
สามัคคีระหวางสมาชิกในแตละครอบครัว หลังจากจบกิจกรรมครอบครัวตนแบบเหลานี้ สามารถสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอื่นๆอีก 5 ครอบครัว และเปนตนแบบในการจัดกิจกรรมสรางสรรคในชุมชนได
2. การจัด กิ จ กรรมครอบครัว สั ม พั นธ ข องคนในชุ ม ชน โดยยึ ดหลั ก ความสอดคล องกับ วิ ถีชี วิ ต
และบริบททางสังคม การพัฒนาครอบครัวตนแบบในพื้นที่นํารองทั้งหมด 2 หมูบาน คือ
หมู 10 ต.ทุงขนาน เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานเขาสะทอน ใช
พื้นที่ของหมูบานเปนสถานที่สรางสรรคกิจกรรมในชุมชน
หมู 12 ต.ทรายขาว เขตรับ ผิ ดชอบของ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ตํา บลบ า นปะตง
ใชพื้นที่วัดเขาสอยดาวเหนือ เปนสถานที่สรางสรรคกิจกรรมในชุมชน พบปะกันทุกเดือน เนนวันพระ
3. การสรางนวัตกรรมชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัว โดยใชแนวคิดของบริษัทขายตรง
คือ “ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง” มีกิจกรรมหลักในการสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ของคนในชุมชน
เชิงรุกโดยใชการบูรณาการทุกภาคสวน ที่เกี่ยวของ ดังนี้
ก. การเยี่ ยมบ านแบบ “เพื่อ นชว ยเพื่ อน” สร างเสริม พลัง อํานาจของบุ คคลและครอบครั ว
โดยครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต 3 วัย สานสานใยรัก
ข. การจัดการความรูแบบวิธีชาวบานและนําไปขยายผล กิจกรรมครอบครัวในชุมชน
ค. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหาและอุปสรรคของครอบครัวตนแบบหลังจากไปดําเนินกิจกรรม
ในชุมชน
การสรางนวัตกรรม
ในการสรางชุม ชนเขม แข็ ง ครั้ง นี้ ไดส ร างนวัตกรรมสง เสริม สุข ภาพจิตขึ้ นมา ภายใตความเชื่อว า
ครอบครัวตนแบบที่มีความสุข มีความรูและเขาใจบทบาทของแตละวัย สามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือครอบครัว
อื่นๆ ในชุมชนทีม่ ีปญหาได ถาสามารถขยายเครือขายเหมือนบริษัทขายตรง ซึ่งครอบครัวตนแบบ แตละครอบครัว
ขยายเครือขายเพิ่ม 5 ครอบครัว จะทําใหเ กิดพลัง ครอบครัวที่อบอุน มีแนวรวมในการทํางานและเกิดกิจ กรรม
สรางสรรคในชุมชนตามบริบทของแตพื้นที่ ทําใหเกิดแนวคิด “ส่ง เสริมสุขภาพจิ ตแนวคิ ดขายตรง” ขึ้นมา มี
“หนังสือเดินทางครอบครัวแห่งความสุข (Sweet home Sweet heart Passport)” บันทึกรายชื่อครอบครัวที่
ไปเยี่ยมบานแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” และเนื้อหาในเลมประกอบดวยความรูตางๆ เชน บทบาทหนาที่ของสุขภาพจิต 3
วัย สานสายใยรัก การสงเสริมความรักความเขาใจในครอบครัว คูมือประสานใจกอนกายหาง พอแมเลี้ยงบวก ฯลฯ

แลวจัดทําเปนสติ๊กเกอร แจกใหคนในหมูบาน ใชติดรถยนต รถจักรยานยนต ประชาสัมพันธชื่อ โครงการ สานรัก
ประสานใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง สรางความสนใจแกผูพบเห็น และเปนการเตือนทุกคนที่ไดพบเห็นหันกลับมาดูแล
ครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็ง ชวยกันเติมเต็มชีวิตครอบครัวใหมีความสุขเพิ่มขึ้น

แนวคิด “ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง”

รพ.สต.
ปะตง

คณะทํางาน
บริษทั สร้างสุข

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน

รพ.สต.
เขาสะท้อน

4. การรณรงคประชาสัมพันธ
ใชสื่อครอบครัวจากวิทยุชุมชน และสื่อกระจายเสียงจากเทศบาล นอกจากนี้ รวมกันเขียนสัญญาใจ
ของแตละหมูบาน เพื่อรณรงค และกระตุนใหคนหันมาดูแลครอบครัว และสรางความรักความอบอุนภายในครอบครัว
ของตนเอง
ระยะที่ 4 ระยะการประเมินผล และปรับปรุง/พัฒนางาน (ก.ค.- ส.ค. 55 )
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานใหการปรึกษาครอบครัว การเยี่ยมบาน และ
ปญหาอุปสรรคที่พบระหวางภาคีเครือขายทุกกลุม เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและพัฒนาความรู ทักษะของ
เครือขายอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานในปตอไปใหมีความตอเนื่องและยัง่ ยืน

ผลการดําเนินงาน

. Flow Chart กระบวนการดูแลให้คําปรึกษา
ครอบครัว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

.แนวคิดการทํางานในพืนที
“ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง ปรับแต่งสิ งแวดล้อม”

การดําเนินการพัฒนาระบบใหการปรึกษาครอบครัว โดยใชแนวคิดขางตน นอกจากจะเริ่มสรางครอบครัวให
อบอุนแลว ยังจําเปนตองพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งเพื่อใหสามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เกิดกิจกรรมทํางานรวมกัน และ
สิ่งที่ตองทําสุดทายคือ ปรับแตงสิ่งแวดลอมที่อยูร อบๆชุมชน เพื่อสรางชุมชนใหเกิดเปนชุมชนตนแบบทีม่ ีความสุข ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจาก ๔ ภาคีหลัก คือ บาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด และภาคี นอกระบบที่สําคัญในพื้นที่ คือ ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว
ในการทํางานและขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตครอบครัว เด็กและเยาวชนในพื้นที่อําเภอสอยดาว
. รูปแบบการทํางานในพืนที

“ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง”
รพ.สต.
ปะตง

คณะทํางาน
รพ.สต.
ทรายขาว

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน

การนํารูปแบบการทํางาน “สงเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง” มาใชในการทํางาน ภายใตความเชื่อที่วา
ครอบครัวตนแบบที่มีความสุข มีความรูและเขาใจบทบาทของแตละวัย จะสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือครอบครัว
อื่นๆ ในชุมชนที่มีปญหาได โดยสามารถขยายเครือขายเหมือนบริษัทขายตรง ซึ่งครอบครัวตนแบบแตละครอบครัวจะขยาย
เครือขายเพิ่ม อีกอยางนอย 5 ครอบครัว จะทําใหเ กิดพลัง ครอบครัวที่อบอุ น มีแนวรวมในการทํางานและเกิดกิจ กรรม
สรางสรรคในชุมชนตามบริบทของแตพื้นที่ และจะมีการพัฒนาความรู ทักษะดานสุขภาพจิตครอบครัวใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการทํางานในชุมชนไดอยางเขมแข็ง (ครอบครัวที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนครอบครัว
ตนแบบจะมีการทําพันธะสัญญาใจรวมกับบุคลากรสาธารณสุขที่เปนพี่เลี้ยงในการดูแลใหการปรึกษาครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน
ตนเอง)
. นวัตกรรม
“หนังสือเดินทางครอบครัวแห่งความสุข”
Sweet home Sweet heart Passport

“หนังสือเดินทางครอบครัวแหงความสุข : Sweet home Sweet heart Passport” เปนนวัตกรรมที่
ครอบครัวตนแบบแหงความสุขนําไปใชในการออกเยีย่ มบานและใหการปรึกษาครอบครัวอื่นๆในชุมชน เปนการเยี่ยมบาน
แบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” โดยเนื้อหาภายในเลม ประกอบดวย ประวัติครอบครัว แผนที่บาน รายละเอียดครอบครัว การให
ความชวยเหลือ แบบประเมินตางๆ เชน แบบสํารวจสัญญาณเตือนชีวิตคูเริ่มมีปญหา แบบสอบถามเรื่อ งการแสดงบทบาท
ของสามี/ภรรยา/พอแม/ลูก/ผูอาวุโส-ญาติในครอบครัวแบบสอบถามเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว นอกจากนั้นยังไดนํา
ความรูตางๆ มารวมอยูดวยเพื่อใหผูเยี่ยมบานมีความมั่นใจในการใหการปรึกษามากขึ้น เชน บทบาทหนาที่ของสุขภาพจิต 3
วัย สานสายใยรัก การสงเสริมความรักความเขาใจในครอบครัว คูมือประสานใจกอนกายหาง พอแมเลี้ยงบวก ฯลฯ และได
นําผัง กระบวนการดูแลใหคําปรึกษาครอบครัวบรรจุไวดวย เพื่อใหผูเ ยี่ยมบานสามารถสงตอครอบครัวที่มีป ญ หายุงยาก
ซับซอนไปตามระบบที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป (นวัตกรรม ตามเลม “หนังสือเดินทางครอบครัวแหงความสุข :
Sweet home Sweet heart Passport” ที่แนบมาดวย)

. ผลการคัดกรอง ดูแลช่วยเหลือ
และให้การปรึกษาปัญหาครอบครัว
การดําเนินการคัดกรองคูส มรสที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการหยารางในพื้นที่นํารอง สามารถแยกกลุมคูสมรส
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุม ปกติ กลุม เสี่ยง และกลุม มีปญ หา ซึ่ ง กลุม ปกติจ ะไดรับความรูในการสง เสริมปองกันปญ หา
สุขภาพจิตครอบครัว และไดรับคัดเลือกใหเปนครอบครัวตนแบบแหงความสุข เพื่อไปขยายเครือขายและใหการปรึ กษา
ครอบครัวเสี่ยงตามแนวคิดที่วางไว สวนครอบครัวกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา จะไดรับการใหการปรึกษา ชวยเหลือ และ
สนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว/ชุมชนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลที่ได ครอบครัวกลุมเสี่ยง
และกลุมมีปญหาไดรับการดูแลชวยเหลือ ทุกครอบครัวและติดตามเยี่ยมบานอยางตอเนื่อง โดยยังไมพบปญหายุงยากซับซอน
ตามมา ดังตารางตอไปนี้
พื้นที่
ม.10 ต.ทุงขนาน
ม.12 ต.ทรายขาว

กลุมปกติ
จํานวน รอยละ
61
64.9
51
82.3

กลุมเสี่ยง
จํานวน รอยละ
32
34.1
9
14.5

กลุมมีปญหา
จํานวน รอยละ
1
1.0
2
3.2

นอกจากนั้น จากการสํารวจสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ไดรับคัดเลือก จํานวน 15 ครอบครัว โดยการตอบ
แบบสอบถามเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว จํานวน 10 ขอ ระดับคะแนน 0=ไมเคยทําเลย 1=ทําบางครัง้ 2=ทําบอย
(เนื้อหาแบบสอบถาม บรรจุอยูใน“หนังสือเดินทางครอบครัวแหงความสุข : Sweet home Sweet heart Passport”)
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ครอบครัวทีผ่ านการอบรมสุขภาพจิตครอบครัวมีสมั พันธภาพดีขึ้นหลังจากผาน
การอบรม โดยกอนอบรมมีคะแนนสัมพันธภาพเฉลี่ย 0.91 หลังการอบรมมีคะแนนสัมพันธภาพเฉลี่ย 1.38 ตามแผนภูมิ
ดังนี้
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัว กอน-หลังการอบรม

ข้อคิด / บทเรียนดีที แบ่งปั น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เนนการทํางานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (TOP+AIC)
มีการสรางพันธะสัญญาใจรวมกัน (Commitment)
การใหกําลังใจตนเองวา ...ไมมีอะไรทีเ่ ราทําไมได...
มีการเสริมพลังแกกันและกันในชุมชน (Empowerment) ระหวางชุมชนและภาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบ
การทํางานเกิดขึ้นตามบริบทของชุมชน ชุมชนมีความพรอม และสมัครใจ
ชุมชนเกิดการยอมรับปรับเปลี่ยนตนเอง จึงพรอมพัฒนาและเกิดการยั่งยืน
มีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือเพื่อแบงเบาภาระงาน ใหสามารถนําไปสูเปาหมายได
บูรณาการทํางานรวมกับโครงการอื่นๆ เชน โครงการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนตนแบบ ดานสุขภาพจิต ทํา
ใหเกิดเครือขายทีเ่ ขมแข็งในการดําเนินงานมากขึ้น
9. ภาคีทํางานมีหลายระดับ ชวยสนับสนุนวิชาการ มีแนวทางการทํางานชัดเจน สงผลใหเกิดความสําเร็จ
10. ความคืบหนาของโครงการเกิดจากการผสาน เชื่อมตอ บูรณาการงานหลายโครงการเขาดวยกันอยางลงตัว
11. ผลสําเร็จของงานเกิดจากทรัพยากรที่มใี นชุมชน / องคกรในพื้นที่
ปั ญหา / อุปสรรค

1. บริบทของพื้นที่ซงึ่ เปนสังคมเกษตร โดยเฉพาะฤดูกาลเพาะปลูกมีผลตอการจัดอบรม/ทํากิจกรรม
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมกี องสาธารณสุขทีจ่ ะรับผิดชอบงานสุขภาพจิตโดยตรง ทําใหการขับเคลื่อน
กิจกรรมคอนขางชา
3. ความเขมแข็งและความรวมมือของชุมชนยังไมตอเนื่อง
4. การทํางานเชิงลึกในพื้นที่ถูกจํากัดดวยระยะเวลา
แนวทางการพัฒนา

1. กระตุนการทํางานอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดภาคีเครือขายการทํางานทีเ่ ขมแข็ง
2. ทีมทํางานเปนพีเ่ ลี้ยงคอยใหการปรึกษา จนกวาชุมชนจะเขมแข็งและสามารถดําเนินกิจกรรมไดดวยตนเอง
3. พัฒนาวิทยุชุมชน ใหเปน “สอยดาวโมเดล” .เปนการดําเนินกิจกรรมสื่อครอบครัวที่สามารถใหคําปรึกษาและ
ความรูแกครอบครัว เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอสอยดาวและพื้นที่ใกลเคียงโดยใชสถานที่วัดปะตงวนาราม ม.1
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
4. พัฒนาแนวคิด “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ปรับแตงสิง่ แวดลอม” ใหมีความตอเนื่อง ยั่งยืน เนนใหพื้นที่
สามารถรวมกลุมชวยกันดําเนินงานพัฒนาหมูบานและทํางานแกไขปญหาและสภาพแวดลอมในหมูบานดวย
ตนเอง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. รางวัลชนะเลิศการดําเนินงานสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ 9

2. รางวัลดีเดนระดับประเทศ (ชมเชย Best practice)

3. นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัว โรงแรมอมารี ดอนเมือง
( ตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 9 ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต )

แผนการทํางานป 2556
ลําดับ

โครงการ

1.

บูรณาการอยางมีสวนรวม
แกไขปญหาการฆาตัวตาย

2

โครงการสานรักประสานใจ
ครอบครัวไทยเขมแข็ง

3

โครงการแกปญหาวัยรุนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง

4

เปาหมาย
- ประชาชน/ผูนํา
ชุมชน
- แกนนําภาคีเครือขาย
- สตรีอาสา
- ครอบครัวและชุมชน

- ครอบครัว
- โรงเรียนทุงขนาน
- แกนนําในชุมชน
โครงการฟนฟูการใหคําปรึกษา - พยาบาลในคปสอ.
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง - เจาหนาที่/ลูกจางใน
ทางจิตใจ
รพ.สอยดาว

พื้นที่

งบประมาณ

แหลงที่มา

ตําบลทับชาง

100,000 บาท

แผนเทศบัญญัติ

- ตําบลปะตง
- ม.9, ม.12
ตําบลทรายขาว
ตําบลทุงขนาน

50,000 บาท

แผนเทศบัญญัติ

- 50000 บาท
- 30000 บาท

- งบUC
- งบกองทุนฯ

คปสอ.สอยดาว

- 50,000 บาท

- งบUC

ภาคผนวก

โครงการ สานรักประสานใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร,ี โรงพยาบาลสอยดาว ,
ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสอยดาว,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทรายขาว, ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. น.ส.นิดารัตน
2. นางอิสราภรณ
3. นางกมลวรรณ
4. นางดวงสมร
5. นายสุพจน
6. นางอาภรณ
7. นางรัชนี
8. นางพรปวีณ
9. ดร.พรฤดี

กระจายศรี
แนบสนิท
ตาตะคุ
สุขสิงห
เฉยแสง
เฉยแสง
ติดตาสี
สุริยะรังษี
นิธิรัตน

เทศบาลตําบลทรายขาว
เทศบาลตําบลทรายขาว
โรงพยาบาลสอยดาว
โรงพยาบาลสอยดาว
ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสอยดาว
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทรายขาว
ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี

๔. หลักการและเหตุผล
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักสําคัญที่สุดของสังคม เปนรากฐานของการพัฒนาคนและสังคม
โดยทําหนาที่หลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใ หแกสมาชิก ในครอบครัวดวยการอบรมเลี้ยงดู พรอมทั้ง ปลูก ฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒ นธรรมของสัง คมใหแกสมาชิก ครอบครัว เพื่อ ใหส มาชิก ครอบครัว มี
พัฒ นาการตามวัยและเติบ โตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
สถาบันครอบครัวไดเริ่มออนแอลงนับจากที่ประเทศไทยไดเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน
เริ่มตั้งแตพ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๓ ทําใหตลอดระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมา สังคมไทยไดเผชิญกับสภาพแวดลอมที่นําไปสูความออนแอ
ของครอบครัวโดยไดซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกมาอยางตอเนื่องจนทําใหสังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในดาน
วิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ขณะที่โครงสรางทางสังคมไทยยังไมสามารถปรับตัวไดทัน คนไทยจึงตอง
เผชิญกับวิกฤตเรื่องคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการ
ใหความสําคัญกับเงินตราเปนตัวตั้ง ซึ่งการเปลีย่ นแปลงดังกลาวเริ่มตนจากเมืองหลวงและกระจายตัวไปสูเมืองใหญ และจาก
เมืองใหญไปสูชนบท โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อทุกแขนงเปนตัวเชื่อมรอยใหทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ไดรับผลกระทบจากวิกฤติทางสังคมและวัฒนธรรมอยางทั่วถึง ผลกระทบดัง กลาวทําใหครอบครัวไทยประสบปญหาอยาง
รุนแรง ปญหาที่ครอบครัวไดรับผลกระทบ ไดแก การหยาราง สัมพันธภาพในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว เด็กและ
ผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่แตละครอบครัวตองดิ้นรนและแขงขันกัน ทํามาหากิน สงผลให
สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวและชุมชนลดนอยลง พอแมผูปกครองไมทําหนาทีอ่ บรมสัง่ สอนและขัดเกลา
สมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีและมีการเจริญเติบโตตามวัย จึงทําใหเด็กไทยในปจจุบันตกเปนเหยื่อของคานิย มผิด ๆ ใน
ดานวัตถุนิยม บริโ ภคนิยม ติดอบายมุข ติดสารเสพติด มีนิสัยกาวราว ชอบใชความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีการตั้งครรภกอนวัยอันควร ไมสนใจเรียน และออกจากโรงเรียนกลางคัน

จากสถิติป ๒๕๕๔ ปญหาดานสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลทรายขาวคือ ตําบลปะตง และ
ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบวามีปญหาดานสุขภาพจิตดังนี้
ผูเสพ/ผูติดสารเสพติด ที่มาเขารับการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาล รอยละ ๔๓.๔๗ ตอแสนประชากร ตั้งครรภในวัยรุน รอย
ละ ๒๑ ครอบครัวหยาราง ๔๑.๗ ผูที่พยายามฆาตัวตาย รอยละ ๙.๙๔ ตอแสนประชากร จะเห็นวาปญหาสวนใหญเกี่ยว
โยงกับสถาบันครอบครัว ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไขปญ หาครอบครัว
ในทุกพื้นที่ใหมีความอบอุนเขมแข็ง เพื่อแกไขปญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ มีประสิทธิภาพ ไดอยางตอเนื่องครอบคลุมทุก
พื้นที่ เปาหมาย และใหสอดคลองกับสภาพปญหาของตําบลนั้น ๆ เนนใหชุมชนและภาคีเครือขายนอกระบบไดเขามามีสวน
รวม ในการแกไขปญหารวมกัน เทศบาลตําบลทรายขาว จึงไดจัดทําโครงการสานรักประสานใจครอบครัวไทยเขมแข็ง เปน
ความรวมมือระหวาง โรงพยาบาลสอยดาว สาธารณสุขอําเภอสอยดาว ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทรายขาว ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว
หมูบานและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลทรายขาวรับผิดชอบ และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี รวมกันดําเนิน
กิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมา
๕.วัตถุประสงค
๕.๑ เพื่อสรางครอบครัวเขมแข็งบนพื้นฐานการมีความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว
๕.๒ เพื่อสรางครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต ๓ วัย สานสายใยรัก
๕.๓ เพื่อสงเสริมศักยภาพครอบครัวตนแบบในการชวยเหลือครอบครัวอื่นในชุมชนได
๖.ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ รอยละ ๑๐๐ ของครอบครัวตนแบบ มีความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวระดับ
มากขึ้นไป
๖.๒ รอยละ ๑๐๐ ของสมาชิกในครอบครัวตนแบบตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัวระดับมากขึ้น
ไป
๖.๓ ครอบครัวตนแบบแตละครอบครัว สามารถสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอื่นๆในชุมชน
ไดอยางนอย ๕ ครอบครัว
๖.๔ ครอบครัวตนแบบสามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิต ๓ วัย สานสายใยรักในชุมชนได
๗.พื้นที่เปาหมาย
ในเขตเทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๘.กลุมเปาหมายในการถายทอด
- เจาหนาที่รับผิดชอบงานและวิทยากร จํานวน ๕ คน
- ครอบครัว ประกอบดวย บุคคล ๓ วัย คือ พอ แม ลูก ตา/ปู หรือยาย/ยา ครอบครัวละ ๔ คน
จํานวน ๑๕ ครอบครัว รวม ๖๐ คน
๙.ระยะเวลาดําเนินการ
เม.ย. ๒๕๕๕ - ก.ค. ๒๕๕๕

กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมโครงการแบงเปน ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑
การสรางศักยภาพครอบครัว เพือ่ เสริมสรางครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต ๓ วัยสานสายใยรัก ใน
การเปนแกนนําการดูแลสุขภาพจิตครอบครัวของคนในชุมชน (เม.ย. ๕๕)
ระยะที่ ๒
การสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัวของคนในชุมชนเชิงรุก โดยใชการบูรณาการทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของ
(เม.ย. ๕๕ – พ.ค. ๕๕) ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ไดแก
- การเยี่ยมบานแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” สรางเสริมพลังอํานาจของบุคคลและครอบครัว
โดยครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต ๓ วัย สานสานใยรัก
- การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธของคนในชุมชน โดยยึดหลักความสอดคลองกับวิถีชีวิต
และบริบททางสังคม
- การสรางนวัตกรรมชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัว
- การจัดการความรูแบบวิธีชาวบานและนําไปขยายผล กิจกรรมครอบครัวในชุมชน
ระยะที่ ๓
ระยะการประเมินผล และปรับปรุง/พัฒนางาน (ก.ค. ๕๕)
๑๐.งบประมาณ
- จากศูนยสุขภาพจิตที่ ๓ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
- ตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลทรายขาว จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดจันทบุรี จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑๐.๑ งบประมาณในการจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพแกนนําครอบครัวตนแบบ
๑) คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเ ขารวมประชุมและวิทยากร
จํานวน ๖๕ คนๆละ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๒ วัน
เปนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
๒) คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม สําหรับผูเขารวมประชุมและวิทยากร
จํานวน ๖๕ คนๆละ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ วัน
เปนเงิน ๖,๕๐๐ บาท
๓) คาตอบแทนวิทยากร
จํานวน ๖ ชม.ๆละ๖๐๐ บาท จํานวน ๒ วัน
เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๔) - คาเอกสารคูมือครอบครัวเขมแข็งจํานวน ๖๐ เลมๆละ ๓๐ บาท
- คากระดาษโปสเตอรส,ี กระดาษขาวเทา, กาว, ปากกาเคมี/กระดาษฟลิปชารต
เปนเงิน ๓,๓๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถวน )
๑๐.๒ งบประมาณในการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธในชุมขน
๑) คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร
จํานวน ๖๕ คนๆละ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๒ วัน
เปนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
๒) คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
จํานวน ๖๕ คนๆละ๒มื้อๆละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ วัน
เปนเงิน ๖,๕๐๐ บาท
๓) คาวัสดุอุปกรณ
เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐ บาท ( สองหมื่นหารอยบาทถวน )
๑๐.๓ งบประมาณในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินผล
๑) คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมประชุม

จํานวน ๓๐ คนๆละ๑มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑ วัน
๒) คาวัสดุอุปกรณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐ บาท ( สี่พันหารอยบาทถวน )
รวมงบประมาณทั้งสิ้นเปนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
หมายเหตุ คาใชจายสามารถถัวจายกันไดทุกรายการ

เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท

๑๑.การติดตามประเมินผล
๑๑.๑ ประเมินผลความรูความเขาใจ และบทบาทของสมาชิกในครอบครัว
๑๑.๒ เกิดแนวคิดการสรางนวัตกรรมดูแลสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน
๑๑.๓ ครอบครัวตนแบบสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือครอบครัวอื่นในชุมชนได
๑๑.๔ ครอบครัวทีผ่ านการอบรมมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
๑๒.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๒.๑ ทุกคนในครอบครัว มีคุณคาในตนเอง เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองตอบุคคลในครอบครัว
๑๒.๒ ปญหาสุขภาพจิตทีเ่ กิดจากสถาบันครอบครัวลดลง
๑๒.๓ ครอบครัวตนแบบสามารถขยายผลจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธในชุมชนตอไป

ลงชื่อ .................................. ผูเ ขียนโครงการ
(น.ส.นิดารัตน กระจายศรี)
เจาพนักงานสุขาภิบาล
เทศบาลตําบลทรายขาว

ลงชื่อ .................................... ผูเสนอโครงการ
(นายวชิรวิทย ผลบํารุง)
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลทรายขาว

ชื่อ .................................. ผูเ สนอโครงการ
(นางประภัสสร เจริญนาม)
หัวหนากลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสอยดาว

ลงชื่อ .................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายธวัช คงคาลัย)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว

ลงชื่อ ..................................... ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายประเสิรฐ กุศลสนอง)
นายกเทศมนตรีตําบลทรายขาว

ลงชื่อ.................................... ผูอ นุมัติโครงการ
(นางภัทรา ถิรลาภ)
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๓

