
สรุปผลการดําเนินงานใหคําปรึกษาและสขุภาพจิตประจําป 2555 
 

งานบริหาร 
 

อัตรากําลัง  นางกมลวรรณ  ตาตะคุ   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
ผูรับผิดชอบตามหนวยงาน 
  1.  ER   นางสาวนวพร    สุภาพพันธ 
      2.  LR  นางสาวทิพวัลย   ขันเกษตร 
  3.  Ward 1 นางวิภารัตน   ลิมสวัสด์ิ 
  4.  Ward 2 นางสาวรัชนี    แสงพันธ 
 

เจตจํานง/ความมุงหมาย ( Purpose ) 
 ใหการพยาบาลแกผูรับบริการดานสุขภาพจิตและจิตเวชแกประชาชนทั่วไปทุกกลุมวัย เย่ียมติดตามผูปวยและ
ครอบครัวทีบ่าน โรงเรียน หรือสถานที่ทํางาน โดยเฉพาะกลุมผูปวยจิตเวช หญิงมีครรภและเด็กที่มปีญหาดานรางกาย
และจิตใจ โดยใชทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ความรูความสามารถทักษะทางการพยาบาลดาน
สุขภาพจิตเวชเพื่อผูรับบริการสามารถนําไปปฏิบัติตนเองไดถูกตองและมีประสทิธิภาพ ตามมาตรฐานอยางเปนระบบ
และ องครวม  
 
ขอบเขตบริการ 

1. การใหคําปรึกษาและบําบัดทางจิต 
1.1 ใหบรกิารบําบัดทางจิต เชน CBT, Satire , Resilence , Empowerment, REBT 
1.2 ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัยทั่วไป 
1.3 ใหคําปรึกษาครอบครัวโดยใชเทคนิคซาเทียรโมเดล เพื่อแกปญหาและพฒันาครอบครัวไทย 
1.4 บําบัดรกัษาเบือ้งตนแกผูที่มปีญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เชน Hyperventilation, Anxiety 
1.5 ใหคําปรึกษาตรวจเลือดเพื่อความสมัครใจ (Voluntary Counseling Testing) 
1.6 ใหคําปรึกษามารดาต้ังครรภวัยรุนทีม่ีการต้ังครรภพึงประสงคและไมพึงประสงค 
1.7 ใหคําปรึกษารายบุคคลและรายกลุมเฉพาะผูทีม่ีปญหาเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC) 
1.8 ใหคําปรึกษาผูปวยกลุมเฉพาะ เชน โรคเรื้อรงั , ยาเสพติด, ผูปวยระยะสุดทาย 

2. การคัดกรอง  
2.1 คัดกรองประเมินปญหาเพื่อคนหาผูที่มีความผิดปกติดานสุขภาพจิตในระยะเริ่มแรกทกุกลมวัย 
      ที่มารับบรกิาร เชน วัยเด็ก, วัยรุน, วัยผูใหญ, ผูสูงอายุ  
2.2 คัดกรองประเมินปญหากลุมเปาหมายเฉพาะ เชน  ผูปวยเอดส , ผูที่มีโรคเรื้อรัง ผูปวยซึมเศรา 
      และฆาตัวตาย, ครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง , กลุมวัยเด็กที่มีปญหาของ IQ, EQ , กลุมวัยรุนที่ม ี
      พฤติกรรมรุนแรง, ผูทีเ่สพสารเสพติด 
2.3  คัดกรองโรคซมึเศราในกลุมปกติเพื่อคนหาความเสี่ยงแกประชาชนทั่วไปอายุ15 - 59 ป 

3. การใหบริการสุขภาพจิตอ่ืนๆ 
3.1 บริการคลายเครียดใหคําปรึกษาตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมคลายเครียด เชน  การนวด 
      การผอนคลายกลามเน้ือ การกดจุด และการจินตนาการ เปนตน 
3.2  บริการวิกฤตสุขภาพจิตและจติเวชฉุกเฉิน เชน ผูที่พยายามฆาตัวตาย, กลุมผูทีม่ีพฤติกรรม 
      กาวราวและรุนแรง (Violence) ใหไดรับการชวยเหลือทันท ี



3.3  ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจแกผูประสบภาวะวิกฤตระดับอําเภอ 
      (Mental Health Crisis Assessment and Treatment : MCATT) 
3.4  ใหคําปรกึษาทางโทรศัพท (Hot line) 

4. บริการทางคลินิกแกผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวช 
4.1  คลินิกจิตเวช 
4.2  คลินิกโรคซึมเศราและฆาตัวตาย 

      4.3  คลินิกวัยรุน 
      4.4  คลินิกครอบครัวสมานฉันท 

5. การสงตอผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิต 
6. การใหสุขภาพจิตศึกษา 

6.1   ใหความรูทางสุขภาพจิตแกกลุมเสี่ยงเชน หญิงต้ังครรภ ผูปวยโรคเรื้อรงั หญงิหลังคลอด  
       เด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ( OSCC ) 
6.2   ใหความรูทางสุขภาพจิตแกประชาชนทั่วไป เชน นักเรียน วัยทํางาน วัยทอง ผูสงูอายุ ญาติ 
       ผูปวย คูสมรา ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน พระสงฆ บุคลากรในสถานประกอบการ ประชาชนใน 
       ชุมชน ฯลฯ 
6.3   ใหความรูแกผูปวยจิตเวชและญาติเกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง และการรับประทานยา  

7. การเผยแพรความรูดานสุขภาพจิต 
7.1   วิทยากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 
7.2  สอนแนะนํา เปนพีเ่ลี้ยง และใหคําปรึกษาดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวชแกบุคลากรที ่  
       สาธารณสุข 

8. ระบบการดูแลตอเน่ืองผูปวยจิตเวชในชุมชน 
8.1  ติดตามดูแลอยางตอเน่ืองวางแผนการจําหนายชวยเหลือผูปวยและเย่ียมบานรวมกับทีมสห   
       วิชาชีพ ในรายที่มีปญหาสุขภาพจิตซบัซอน 
8.2  เย่ียมบานเพื่อใหบริการสงเสรมิสุขภาพจิตทัง้ดานจิตใจ อารมณ และสังคม ฟนฟสูภาพจิตใจ  
       เปนรายบุคคลและครอบครัวทัง้ในภาวะปกติ ภาวะเสีย่งตอการเจบ็ปวย  
8.3  เย่ียมบานผูปวยจิตเวช สังเกตและประเมินภาวะสิ่งแวดลอม ติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง   
       ใหการพยาบาลและคําแนะนํา ในการแกไขปญหา ชวยประคับประคองใหกําลงัใจแกผูปวยและ  
       ครอบครัว ในการฟนฟูสุขภาพ กาย จิต เพื่อใหสังคมอยูไดปกติ 
8.4  มีระบบการชวยเหลอืและสงตอระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเครือขายสาธารณสุข 
8.5  ชองทางดวนสงตอกรณีผูปวยมีปญหาวิกฤติและฉุกเฉินจากชุมชนสูโรงพยาบาลศูนย 
8.6  ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจแกผูประสบภาวะวิกฤตระดับอําเภอ (MCATT) ออกหนวยปฐม  
       พยาบาลเคลื่อนที่ และหนวยภัยพิบัติตางๆ เชน นํ้าทวม อัคคีภัย โดยการใหการรักษาพยาบาล  
       ใหกําลังใจ และเปนผูใหคําปรกึษาแกผูประสบภัย 

9. สุขภาพจิตชุมชน 
9.1 ดําเนินการสํารวจ วินิจฉัยปญหาสุขภาพจิตในชุมชน / โรงเรยีน วางแผนแกไขปญหา 
9.2 ประเมินและวิเคราะห บุคคล / ครอบครัว / ชุมชน ที่มีปญหาสุขภาพจิต และตองการการดูแลที่

ยุงยากซับซอน ใหคําปรึกษา ดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เหมาะสม รวมทั้งการสงตอในรายที่มี
ปญหาซับซอน ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เหมาะสม  

9.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดภาคีเครือขายทางสังคมทั้งในและนอกระบบโดยการมีสวนรวม  
       ของชุมชน เชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัด โรงเรียน หนวยราชการอื่นๆ ศูนยกิจกรรม 



       เยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว 
9.4 ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ครอบคลุมมิติ สงเสริม ปองกันและฟนฟสูุขภาพจิตแกทกุกลุมวัยเพื่อ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนตนแบบดานสุขภาพจิต  
9.5 ดําเนินโครงการตางๆในชุมชน โดยสอดแทรกงานสุขภาพจิต 
9.6 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพจิต เชน ปญหาการพยายามฆาตัว

ตาย ปญหาสขุภาพจิตจากแอลกอฮอล และสิง่เสพติดอื่นๆ ฯลฯ 
10. รณรงคและประชาสัมพันธใหความรูดานสุขภาพจิตชวงเทศกาลตางๆ 
11. รายงานและบันทึกขอมูล ดังน้ี 

11.1 รง. 506 DS 
11.2 รายงาน 8 อันดับโรคทางจิตเวชที่สําคัญ เชน โรคจิตเภท, โรคซึมเศรา, โรควิตกกังวล,  
        ผูที่พยายามฆาตัวตายสําเรจ็และไมสําเร็จ, โรคออทสิติก, ฯลฯ 
11.3 รายงานขอมลูโรคซึมเศราผานโปรแกรม Off line สงขอมลูที่รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ  
11.4 รายงานผูปวยมารบัคําปรึกษาเพือ่ตรวจเลือดดวยความสมัครใจ (Nap program) 

12. งานคุณภาพ 
12.1 มาตรฐานบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
12.2 การประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการดานการปรกึษาสุขภาพ 
12.3 มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน 
12.4 มาตรฐานการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
12.5 โครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัวเพือ่แกปญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย 

13. งานวิจัย / องคความรูใหมๆ  
13.1   ศึกษาคนควารวมทําวิจัย หรือวิจัย และสรางองคความรูใหม เพื่อนําผลการวิจัยมาประยุกตใช 
        ในการปฏิบัติงานใหมปีระสิทธิภาพ 
13.2   ศึกษาคนควาเทคโนโลยีใหมๆพรอมถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานตามความรู   

  ความสามารถ 
14. ทีมท่ีปรึกษากลุมจิตอาสา/มิตรภาพบําบัด เชน กลุมพลังรักษหัวใจอําเภอสอยดาว 
15. ท่ีปรึกษาทางวิชาการแกกองสาธารณสขุองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอสอยดาว 
16. วิทยากรระดับอําเภอ และภายในจังหวัดจันทบุรี  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาการ 
 

ลําดับ เร่ือง สถานที ่ วันที่  
1. นําเสนอผลงานPoster presentation มหกรรมสาธารณสุขชุมชน เมืองทองธานี 

กรุงเทพมหานคร 
18-20 ม.ค. 55 

2. ประชุมมาตรฐานงานใหคําปรึกษา(QA) รพ.พระปกเกลา 
จันทบุรี 

31 ม.ค. 55 

3.  อบรมการใหคําปรึกษาโดยใช Satir Model ครอบครัวเพ่ือพัฒนาแกปญหาครอบครัวไทย โรงแรมเดอะริช 
นนทบุรี 

22-24 ก.พ. 55 

4. วิทยากรสอนพลังสุขภาพจิต (RQ) โรงแรมKP Grand 
จันทบุรี 

8-9 มี.ค.55 

5. ประชุมวิชาการงานสุขภาพจิต รพ.พระปกเกลา 
จันทบุรี 

23 ม.ีค. 55 

6. ประชุมกระบวนการมีสวนรวมชุมชน (TOP) กรมสุขภาพจิต 
กรุงเทพมหานคร 

26-28 มี.ค. 55 

7. อบรมการดูแลผูปวยจิตเวชท่ีบาน ทาแฉลบรีสอรท 
จันทบุรี 

19-20 เม.ย.55 

8. อบรมการใหคําปรึกษาครอบครัวโดยใช Satir Model เพ่ือพัฒนาแกปญหาครอบครัวไทย โรงแรมริชมอนด 
นนทบุรี 

2-4 พ.ค.55 

9. ประชุมวิชาการพยาบาลปฎิบัติการข้ันสูง โรงแรมริชมอนด 
นนทบุรี 

17 พ.ค.55 

10. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัวการพัฒนาระบบ
แกปญหาครอบครัวไทย 

โรงแรมริชมอนด 
นนทบุรี 

24 - 25 พ.ค.55 

11. ประชุมนิเทศติดตามการดําเนินงานพัฒนาระบบแกปญหาครอบครัวไทย คร้ังท่ี 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 

7-8 มิ.ย.55 

12. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกวดผลการดําเนินงานสุขภาพจิตดีเดนเขตตรวจราชการท่ี 9 กรมสุขภาพจิต 
กรุงเทพมหานคร 

14-15มิ.ย.55 

13. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดจันทบุรี 

โรงแรมKP Grand 
จันทบุรี 

20 ม.ิย.55 

14. ประชุมการดูแลตอเนื่องผูปวยจิตเวช รพ.พระปกเกลา 
จันทบุรี 

22 ม.ิย.55 

15. ประชุมสัมนาโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตอยางองครวมและโครงการประกวดการดําเนินงาน
สุขภาพจิตดีเดนระดับประเทศ 

โรงแรมมารวยการเดน 
กรุงเทพมหานคร 

9-10ก.ค.55 

16. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดจันทบุรี 

รพ.พระปกเกลา 
จันทบุรี 

12 ก.ค.55 

17. ประชุมสัมนาสรุปโครงการสงเสริมความเขมแข็งชุมชนตนแบบดานสุขภาพจิต โรงแรมMax 
กรุงเทพมหานคร 

16-17 ก.ค.55 

18. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ครอบครัว  

โรงแรมอมารีดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 

25-27 ก.ค.55 

19. อบรมปฏิบัติการการดูแลชวยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติ (Crisis Intervention) โรงแรมระยองซิต้ี 
ระยอง 

15-17 ส.ค.55 

20. ประชุมสัมนาประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพจิตเขตตรวจราชการท่ี9ปงบประมาณ2555 
 

โรงแรมเลอคาซา 
ชลบุรี 

28ส.ค.55 

21. ประชุมโครงการคัดเลือกผลการพัฒนาการดําเนินงานดีเดน/ดีเย่ียมภายใตโครงการบูรณาการ
สรางสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไมติดตอเร้ือรังเขตภาคกลางปงบประมาณ2555 

โรงแรมมิราเคิล 
กรุงเทพมหานคร 

17-19 ก.ย.55 

 
 



งานบริการ 
 
1.  การคัดกรอง 

ป 2554 ป 2555 
จํานวน 

(คน/คร้ัง) 
จํานวน 

(คน/คร้ัง) 
     1.1  คัดกรองผูปวยที่มีภาวะเครียด  
            เครียดผิดปกติ 

3,886 
112 

3,945 
87 

     1.2  คัดกรองผูปวยที่มีภาวะโรคซึมเศรา  
            ผูปวยที่มีภาวะโรคซึมเศรามากกวา 7 คะแนน 

752 
46 

891 
23 

     1.3  คัดกรองผูที่เส่ียงตอการฆาตัวตาย 
            เส่ียงตอการฆาตัวตาย 

122 
32 

150 
11 

     1.4  คัดกรองผูปวยที่มีภาวะวิตกกังวล 
            วิตกกังวลที่ผิดปกติ 

365 
22 

223 
15 

     1.5  คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมผูสูงอายุปวยดวยโรคเรื้อรัง     452 1,062/1,708 

     1.6  จํานวนผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 5 โรคที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติ (9Q>7)   46 32 

     1.7 จํานวนผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 5 โรคที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติ (9Q>7) ไดรับการติดตามประเมิน      
          ซํ้าตอเน่ือง  ครบ 4 ครั้ง  (ดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 9Q หรือ 8Q)    

12 8 

     1.8  คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมเส่ียงกลุมอ่ืนๆ       632 1,229/2,040 

     1.9  จํานวนกลุมเส่ียงอ่ืนๆที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติไดรับการติดตามประเมินซํ้าตอเน่ืองครบ 4 ครั้ง 
           (ดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 9Q หรือ 8Q)      

10 5 

2.  การใหคําปรึกษา/การบําบัดทางจิต  คน/คร้ัง 

      2.1  การใหคําปรึกษาตรวจเลือดเพื่อความสมัครใจ (Voluntary Counseling Testing)  328/328 78/95 

      2.2  การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย 268/268 120/131 

      2.3  การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพจิต  280/280 210/225 

      2.4  การใหคําปรึกษารายครอบครัว ( Family counseling ) 480/550 52/104 

2.5 การใหคําปรึกษาที่ใชการนึกคิดและการปรับพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรม        
       ทางบวก ( CBT) 

128/206 24/53 

      2.6  การบําบัดทางจิตแบบ Satire model 10/12 52/104 

      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/คร้ัง 

3.1 การใหความรูทางสุขภาพจิตแกประชาชนทั่วไป  
      ( นักเรียน วัยทํางาน วัยทอง ผูสูงอายุ ญาติผูปวย คูสมรส ฯลฯ  

1,108/35 520/21 

      3.2  การใหความรูทางสุขภาพจิตในกลุมเส่ียง (หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ผูปวยโรคเรื้อรัง) 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) 

ป2554 ป2555 
คน/คร้ัง คน/คร้ัง 

 
1,640/1,680 

2/2 
10/18 
9/16 

 
1,158/1,178 

- 
17/23 
2/5 

5.  ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Hot line) 63 85 
6.  การติดตามผลทางโทรศัพท 114 76 
7.  การสงตอผูที่มีปญหาสุขภาพจิต 15/18 5/5 
9.  การเผยแพรความรูดานสุขภาพจิต 
      9.1  วิทยากร 

 
1,108/35 

 
1,450/20 

10. การดูแลตอเนื่องที่บาน (Home Health care)  ครอบครัว/คน 

     10.1  สงตอเยี่ยมบานผูที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
     10.4  ผูที่พยายามฆาตัวตายไดรับการเยี่ยมบานภายใน 15 วัน 
 

30 
28/35 

52 
31/40 

11. เฝาระวังกลุมเส่ียงอื่นๆและบันทึกขอมูลทาง Website คน/คร้ัง  คน/คร้ัง 

     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  

350 
350 

68/79 
28 
682 
452 

350 
350 

78/95 
38 
95 

5,611/8,945 

12. ผูปวยทางจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสอยดาว 
 

คน/คร้ัง คน/คร้ัง 

     12.1  โรคจิต   
     12.2  โรควิตกกังวล 
     12.3  โรคซึมเศรา 
     12.4  โรคปญญาออน 
     12.5  โรคลมชัก 
     12.6  โรคจิตอ่ืนๆ  

501/519 
181/192 
140/148 

4/4 
157/164 

6/6 

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

 13.  ผูพยายามทํารายตนเองทั้งหมด  
      13.1  จํานวนผูที่ฆาตัวตายสําเร็จ / ไมสําเร็จ 
      13.2  จํานวนผูที่ฆาตัวตายสําเร็จครั้งแรก / มากกวา 1 ครั้ง 
     13.3   จํานวนผูที่พยายามฆาตัวตายครั้งแรก / มากกวา 1 ครั้ง 

40 คน 
10/30  
9/1  
22/6 

38 คน 
7/31 
7/- 

30/1 

14.  ผูที่ฆาตัวตายสําเร็จ      (อัตราตอแสนประชากร) 14.20 9.87 

15.  ผูที่พยายามฆาตัวตาย   (อัตราตอแสนประชากร) 42.59 43.73 
16.  จํานวนผูปวยที่ไมไดมาตามนัด 35 คน 25 คน 

17.  จํานวนผูปวยตองการรับบริการแตเจาหนาที่ไมอยู (ลา/ประชุม/อบรม) 45คน/25ครั้ง 12/12 

 



คิดภาระงานใหคําปรึกษาและสุขภาพจิตป2555 
 

ลําดับ กิจกรรม จํานวนคน 
(ครั้ง) 

วิธีคิด Work load 

1 การใหคําปรึกษาเจาะเลือดดวยความสมัครใจ (SVT)   
(95/12 = 7.91) 

78/95 8 *0.5*100 / 1*7 57.14 

2  การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทั่วไป/สุขภาพจิต   
(356/12 = 29.66 ) 

356 30*0.5*100 / 1*7  214.28 

3 การทําจิตบําบัด (Psycho therapy) เชน Satire, CBT 
(104*12 = 8.6 ) 

52/104 9*1*100 / 1*7 128.57 

4 ใหบรกิารคลินิกจิตเวช 
(240/12 = 20) 

120/240 20*0.5*100 / 2*4 125 

5 คลินิกโรคเรื้อรัง (HT,DM) 
(บรกิารคลนิิก 78วัน, ชวยคลินิก 50วัน) 

1,250 
(16.02) 

16*0.5*100 / 4*4 94.06 

6 บริการปรึกษาทางโทรศัพท(Hot line) 
(85/12 = 7.08 ) 

85 ครั้ง 7*0.25*100 / 1*7 25 

7 ชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC) 
(23/12 = 1.91) 

17/23 2*1*100 / 1*7 28.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะหการทํางานป 2555  
 

การจัดบริการผูปวยคลินิกจิตเวชเปนone stop service มากข้ึนสามารถใหบริการสลับกับโรงเรียนพอแม
มารดาวัยรุนทุกวันจันทร ทําใหผูปวยกลุมน้ีมีความพึงพอใจที่ไมตองไปรับบริการปนกับผูปวยอื่นๆ สะดวกและรวดเร็ว 
สามารถเขาถึงบริการไดมากข้ึน กรณีที่ผูปวยตองการปรับยาจะมีการconsult OPDจิตเวชกอนทุกครั้ง   

จํานวนการใหบริการผูปวยแตละกลุมโรคของสุขภาพจิตและจิตเวชลดนอยลง เน่ืองจากฐานขอมูลระบบ
รายงานของHos xp ปรับเปลี่ยนใหม แตยังไมละเอียดที่ดีนัก  

ป2555 ภาระงานผูรับผิดชอบงานใหคําปรึกษาและสุขภาพจิตเพิ่มมากข้ึน 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 การทํางานครั้งน้ีเปนการสรางครอบครัวใหอบอุนเพื่อสามารถ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวใหมีความสุข ความสามัคคี รูบทบาทหนาที่ของแตละคน หลังจากน้ันแตละครอบครัวรวมกัน
สรางชุมชนใหเขมแข็ง และชวยกันปรับแตงสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดี จึงจะเกิดการแกปญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความ
รวมมือของชุมชน สงผลใหเกิดความตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป 

การแกไขปญหาสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติด ควรเนนทํางานดานสงเสริมและปองกันในชุมชนใหมาก โดย
ทํางานคัดกรองและคนหากลุมเสี่ยงทุกกลุมวัยคือ วัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน และวัยผูสูงอายุ พบวาสามารถชวยลด
อุบัติการณการเกิดกลุมผูปวยไดมาก การดูแลผูปวยจิตเวชใชระยะเวลานานและสิ้นเปลืองคาใชจายสูงมาก เปนกลุม
ผูปวยโรคเรื้อรัง และคนที่จะทํางานดานน้ีตองมีความอดทน เขาใจงานและเขาใจโรค และตองมีองคความรูทางดาน
สุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ผานการอบรมTrainingอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ซึ่งตองอาศัยประสบการณการ
ทํางานจึงจะเปนผูเช่ียวชาญดานน้ี 

 
 

ปญหาและอุปสรรค 
 

1. เจาหนาที่ทํางานในพื้นที่มจีํานวนนอย ติดภาระหนาที่ในการทํางานประจํา  
2. เจาหนาที่ตองพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง / สรางผูเช่ียวชาญ 
3. ภาคีเครือขายมีปญหาเรื่องระบบจัดการภายในทําใหการประสานงานไมดี การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตชา 
4. ผูรบัผิดชอบหลักตองอดทนและเขมแข็ง จะตองคอยเปนพีเ่ลี้ยงทางวิชาการ ผูประสานงานที่ดี  
5. การทํางานของชุมชนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของชุมชน รวมถึงเขาใจบรบิทของชุมชนน้ันๆ 
6. การทํางานเชิงลกึตองใชเวลานาน 3-5 ป จึงจะเห็นผลลัพธทีชั่ดเจน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
  
  

 
 

   
 

ครอบครัวเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพและ             
มีความสุข  แตในปจจุบัน ครอบครัวตองเผชิญกับสภาพปญหาสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งภาวะวิกฤตตางๆ  
ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูรวมกันนอยลง ความผูกพันนอยลง  อัตราการหยารางเพิ่มข้ึน  สมาชิกครอบครัวมี
ปญหาสุขภาพจิต  ซึ่งเมื่อดูจากสถิติก็พบวา อัตราการถูกทํารายของผูหญิงและเด็กโดยคนในครอบครัวมีจํานวนมาก  
รวมทั้งพบสถิติหยารางเพิ่มข้ึน โดยป 2542 สถิติจดทะเบียนตอการ หยาราง เทากับ 5 ตอ 1 และป 2551 สถิติจด
ทะเบียน 3ตอการหยาราง 1 ซึ่งเห็นไดชัดเจนวา สถาบันครอบครัวเริ่มเกิดภาวะวิกฤติมากข้ึน และเปนเรื่องที่ควรไดรบั
การแกไข โดยการเฝาระวังปญหาครอบครัว สงเสริมการเขาถึงบริการใหการปรึกษาครอบครัว เพื่อลดการเกิดปญหา
รุนแรงภายในครอบครัว ตลอดจนสรางความสุขภายในครอบครัวและชุมชน  

จังหวัดจันทบุรี เปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม  
สงผลใหประสบปญหาครอบครัวดังที่กลาวมาขางตน  และพบวา อําเภอสอยดาวเปนอําเภอหน่ึงที่มีสถิติการหยาราง
สูงเปนอันดับตนของจังหวัดจันทบุรี คือ ป 2548 พบสถิติหยารางรอยละ 24.2 และในป 2552 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 
41.7 (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี) แตทั้งน้ีอําเภอสอยดาว เปน
อําเภอที่มีเครือขายการดําเนินงานสุขภาพจิตที่เขมแข็งมาก หากมีการพัฒนาระบบการเฝาระวัง ใหการปรึกษา ดูแล
ติดตาม ตลอดจนพัฒนาเครือขายใหมีศักยภาพในการใหการปรึกษาครอบครัวแลว จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพจิตดี สงผลใหอัตราการหยารางลดลงหรือเกิดการหยารางอยางสรางสรรคมากข้ึน 

โรงพยาบาลสอยดาวและศูนยสุขภาพจิตที่ 3 เห็นความสําคัญเรื่องการพัฒนาระบบใหการปรึกษา
ครอบครัว จังหวัดจันทบุรี  จึงไดรวมกับ คปสอ.สอยดาว จัดทําโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการใหการ
ปรึกษาครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ข้ึน เพื่อพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัว พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวในการใหการปรึกษาครอบครัวที่มีปญหาได ตลอดจนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัวเพื่อแกปญหาและพัฒนาครอบครัวไทยในจังหวัด
จันทบุรีได สงผลใหอัตราการหยารางลดลงหรือเกิดการหยารางอยางสรางสรรคมากข้ึน สมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพจิตดีและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุข 

 
 
  

 

1. เพื่อพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัวในการแกปญหาและพัฒนาครอบครัวไทย จังหวัด
จันทบุรี 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวในพื้นที่ 

ผลการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ปี  
 - โครงการสานรักประสานใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง  

-  โครงการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัว จังหวัดจันทบุรี 

 

หลกัการและเหตุผล 

วตัถปุระสงค ์



3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบการใหการปรึกษาครอบครัว ในการแกปญหาและพัฒนา
ครอบครัวไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

1. มีระบบการใหการปรึกษาปญหาครอบครัวภายในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
2. รอยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวมีความรูและทักษะ

เรื่องการใหการปรึกษาคูสมรส 
3. รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการอบรมในระดับมากข้ึนไป 

 

 
 

 
การดําเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบใหการปรึกษาครอบครัวในพื้นที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ”ครั้งน้ี 
ดําเนินการโดยบูรณาการงานรวมกับ “โครงการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนตนแบบดานสุขภาพจิต”  โดยได
คัดเลือกหมูบานจํานวน 4 หมูบาน และมีโรงพยาบาลสอยดาวเปนหนวยงานหลัก  และรพ.สต. รวมดําเนินงานกับ 
อปท. ดังน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัชีวดัความสําเร็จของโครงการ 

พืนทีดําเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย 

- อบต.ทุ่งขนาน 
- รพ.สต.บา้นเขาสะทอ้น 

ต.ทุ่งขนาน 
ม.10 

- ทต.ทรายขาว 
- รพ.สต.บา้นปะตง 
- รพ.สต.ทรายขาว 
- ศนูยส์ขุภาพชุมชนรพ. 

ต.ทรายขาว 
 

ม.1  
ต.ปะตง 
ม.9,12 



 
นอกจากน้ี  การดําเนินงานทุกกระบวนการ ยังมภีาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข                

รวมดําเนินงานใหการพัฒนาระบบใหการปรึกษาครอบครัวสาํเร็จลงไดดวยดี  โดยแตละหนวยงานทําหนาที่แตกตาง
กันไป ดังน้ี 

 

หนวยงาน การดําเนินงาน 

1. ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 ใหคําแนะนําวิชาการ 
2. สสจ.จนัทบรุี/วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุร ี ใหคําแนะนําวิชาการ 

3. เทศบาลตําบลทรายขาว งบประมาณ/ประสานงาน 
4. องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน งบประมาณ/ประสานงาน 

5. ศูนยสุภาพชุมชน บุคลากรทํางานในชุมชน 
6. สสอ.สอยดาว/รพ.สอยดาว/รพ.สต.บานปะตง/รพ.สต.บานเขาสะทอน บุคลากรทํางานในชุมชน 

7. ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว บุคลากรรวมคณะทํางาน 
8. คณะสงฆอําเภอสอยดาว คณะทํางาน/ใหคําปรึกษา/

สถานที ่
9. สถานีวิทยุชุมชนสอยดาว 99.75 MHz ใหพื้นที่ในการดําเนินกจิกรรม 

สื่อครอบครัว 
10. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบรุ ี เปนเครือขายการทํางาน

ครอบครัว/บานพัก 

 
  
 

 

จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดจันทบรุี ต้ังอยูในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ อยูหางจากกรงุเทพมหานคร 

ประมาณ 245 กิโลเมตร มีเน้ือที ่6,338 ตารางกโิลเมตร หรอืเทากบั 3,961,250 ไร มีอาณาเขตติดตอกบัจังหวัด
ใกลเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจงัหวัดสระแกว 
ทิศใต  ติดตอกับ ทะเลอาวไทย 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ จังหวัดตราด และสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุร ี
การปกครองแบงออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมูบาน 33 ชุมชน หนวยการปกครอง              

สวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 32 แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล 45 แหง 

ประชากรสวนใหญของจงัหวัดจันทบรุี ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมประมาณรอยละ 80 รองลงมาอยู
ในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ และภาครัฐบาล ตามลําดับ 

ดานชีวิตและครอบครัว อัตราการจดทะเบียนสมรสยังคงอยูในระดับตํ่ากวาในระดับภาค โดยอัตราการ
จดทะเบียนสมรสของจังหวัดจันทบุร ี 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.

บริบทพืนทีการดําเนินงาน 



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

อําเภอสอยดาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เดิมข้ึนอยูในเขตการปกครองอําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ีแตเน่ืองจากเขตการปกครอง              

ของอําเภอโปงนํ้ารอนกวางขวางมาก การติดตอราชการของราษฎรและใหบริการของทางราชการเปนไปดวยความ
ยากลําบาก และไมทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรและอํานวยความสะดวกใหแกราษฎรทีอ่ยู
หางไกล กระทรวงมหาดไทยจงึไดประกาศแตงต้ังกิ่งอําเภอสอยดาวข้ึน โดยมีผลเปนกิ่งอําเภอต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2531  ตอมาเมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ 2532 ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณจากกรมการปกครองเปนคา
กอสรางอาคารที่วาการอําเภอพรอมบานพกัขาราชการ เปนเงิน 3,818,700 บาท (สามลานแปดแสนหน่ึงหมื่นแปดพัน
เจ็ดรอยบาทถวน) โดยกอสรางในที่ดินของคุณยง - คุณวัลลา ลออสิทธิภิรมย ที่ไดบรจิาคที่ดิน จํานวน 78 ไร เพื่อใช
เปนสถานที่กอสรางศูนยราชการกิ่งอําเภอสอยดาว ที่ต้ังอยูที่หมู 1 ตําบล ปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบรุ ีนอกจากน้ียังมผีูมจีิตศรทัธาบรจิาค เงินสมบทในการกอสรางอีกจํานวน 495,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพัน
บาทถวน) และใหเปดใหบริการประชาชนมาต้ังแตวันที1่2 มิถุนายน 2532 เปนตนมาเมือ่วันที ่9 เมษายน 2535 ไดมี
พระราชกฤษฎีการยกฐานะกิง่อําเภอสอยดาว ตามประกาศพระราชกจิจานุเบกษา เลมที ่109 ตอนที่ 45 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2535 มีฐานะเปนอําเภอต้ังแตวันที ่9 พฤษภาคม 2535 

พื้นที่อําเภอสอยดาวเทากบั 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  ตารางกโิลเมตร จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 9,658 คน              

แยกเปนเพศชาย 4,873 คน  หญิง 4,785 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 86 คน/ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสลบัภูเขาเปนบางที ่ มีเทือกเขาอยูทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของที่ต้ังองคการบรหิารสวนตําบล มีจํานวนหมูบาน ทั้งหมด 16 หมูบาน 



ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกี่ยวกบัเกษตรกรรม คือ ทําไรขาวโพด มันสําปะหลงั ออย            
ทําสวนผัก เชน ผักคะนา มะเขือ พริก ทําสวนผลไม เชน มะขามหวาน มะมวง มะละกอ ลําไย ทเุรียน รับจาง
ทั่วไป  และคาขาย 

 
เทศบาลตําบลทรายขาว 

เปนเทศบาลขนาดกลาง มพีื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 11,493 คน 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตําบล 6 หมูบาน คือ ตําบล                  

ปะตง หมูที่ 1 และตําบลทรายขาว หมูที่ 1,3,5,9 และ 12 
ประชาชนสวนใหญ ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม และรับจาง มบีางสวนประกอบอาชีพคาขาย 

และมีชาวตางชาติเขามาประกอบอาชีพรบัจาง ทําไร ทําสวน จํานวนหน่ึง ซึ่งสวนใหญเปนชาวกัมพูชา 
 

ปญหาสุขภาพจิตในพ้ืนท่ี 
 

ปญหา ต.ทรายขาว ต.ทุงขนาน 
ผูเสพและผูติดสารเสพติด   0.1 %    0.03 % 
มารดาวัยรุน 21.0 % 26.0 % 
พยายามฆาตัวตาย 9.94 (ตอประชากรแสนคน) 10.10 (ตอประชากรแสนคน) 
 

ที่มา : สถิติ ป 2555 โรงพยาบาลสอยดาว จ.จันทบรุ ี
 

 
 

การดําเนินงานกจิกรรมในโครงการ แบงเปน 4 ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการ (ก.พ. – มี.ค.55) 

1. การเขารวมประชุมช้ีแจงที่มาและวัตถุประสงคของโครงการ ในการประชุมผูบรหิารระดับอําเภอ และ
ระดับชุมชน ประกอบดวย 

1.1 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอสอยดาว (คปสอ.สอยดาว) 
1.2 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.3 ผูนําชุมชน คือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แกนนําชุมชน และ อสม. 

2. การจัดอบรมเพือ่เรียนรูแบบประเมินตางๆ แกแกนนําชุมชน เพื่อใหมีความรู และทักษะ ในการใช
แบบประเมินครอบครัว แบบประเมินความสุข/ความเครียด 

 
ระยะท่ี 2 ระยะดําเนินการ (เม.ย.55) 

1. การทําประชาคมหมูบาน  รวมกันระดมความคิดเห็นจากหลายภาคสวน และทํา Focus group  
เพื่อคนหาปญหาสุขภาพจิต 3 วัย หลังจากน้ันสรุปปญหา สราง Concept ในการทํางาน  สรุปเปน
แนวคิดในการทํางานวา   

 
 
 
 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก. สถาบันครอบครัวมีความอบอุน 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซอนและเปนไปอยางรวดเร็ว มีการอพยพ

แรงงานเขาสูเมืองใหญ  สังคมไทยซึ่งแตเดิมเปนสังคมชนบท มีความเอื้ออาทรตอกันมีแนวโนมเปนสังคมเมืองมาก
ข้ึน  โครงสรางครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมในอดีต  ซึ่งเคยเปนครอบครัวขยาย  แตจากผลการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 3 - 7 ที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักโดยมีนโยบาย
ดานการวางแผนครอบครัว เพื่อมุงลดอัตราการเพิ่มของประชากรในครัวเรือนและนโยบายปรับปรุงคุณภาพประชากร
และการพัฒนาจิตใจ เพื่อใหมีศักยภาพและมีความพรอมตอการพัฒนาและแขงขัน ทางเศรษฐกิจ สงผลตอการพัฒนา
สถาบันครอบครัวในทางออม อัตราการเกิดลดลง ครอบครัวมีอายุยืนและมีความสามารถในการทํางานมากข้ึน ในป 
2545 มีครอบครัวขยายเพยีงรอยละ 32.1 ครอบครัวเด่ียวมีถึงรอยละ 55.5  นอกจากน้ียังพบวา หัวหนาครัวเรือนที่
เปนหญิงมีจํานวนมากข้ึน จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซอนและเปนไปอยางรวดเร็ว  มี
การอพยพแรงงานเขาสูเมืองใหญ  สังคมไทยซึ่งแตเดิมเปนสังคมชนบท มีความเอื้ออาทรตอกันมีแนวโนมเปนสังคม
เมืองมากข้ึน ซึ่งมีผล ตอปฏิสัมพันธทั้งภายในและภายนอกครอบครัวทั้งทางลบและทางบวก อันเน่ืองมาจากปญหา
วิกฤติที่ครอบครัวเผชิญอยู  ดังน้ีคือ ปญหาเศรษฐกิจ  ความสัมพันธในครอบครัว การสมรสนอยลงและการหยาราง
เพิ่มข้ึน เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง พฤติกรรมไมเหมาะสมของวัยรุน ความรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด 

จากสภาพปญหาทางดานครอบครัวที่เกิดข้ึนในปจจุบันจะเห็นไดวาปญหาที่สําคัญ คือ ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ เน่ืองจากบิดามารดาตองไปหางานทํา ซึ่งจะมีผลใหครอบครัวไมสามารถทําหนาที่  บทบาทในการดูแล 
อบรมเด็กและเยาวชนในครอบครัวไดดี ทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลง เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ความ
รุนรงในครอบครัวอันเน่ืองมาจากความเครียดในการทํางาน นําไปซึ่งปญหายาเสพติด  ดังน้ันครอบครัวจึงเปนปจจัย
สําคัญในทุกๆดาน การปองกันแกไขปญหาครอบครัวน้ัน สมาชิกทุกคนตองใหเวลาซึ่งกันและกัน เอาแลเอาใจใส ให
ความรักความอบอุน มีความเขาใจกันเปนพื้นฐาน รูจักการถนอมนํ้าใจกัน ในการอยูรวมกัน การเลี้ยงดูลูกอาจเปน
สาเหตุที่ทําใหคูสมรสหางกันไป  ดังน้ันเมื่อเกิดปญหาความขัดแยง ทั้งสองฝายพึงถนอมนํ้าใจกัน  หันหนาเขาหากันใน
การแกปญหาที่เกิดข้ึน 

 
ข.  สรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง  
จะเห็นไดวาการพัฒนาแบบฐานรากต้ังแตหลอหลอมจิตใจสมาชิกในชุมชน เพื่อรวมตัวกัน ชวยเหลือกัน

และกันในดานตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เมื่อชุมชนเขมแข็ง สมาชิกในชุมชนน้ัน ก็จะมีความ

“ครอบครวัอบอุน่  ชุมชนเขม้แข็ง  ปรบัแต่งสิงแวดลอ้ม” 



มั่นคงเพิ่มมากข้ึนในหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม อยางนอยทําใหเกิดความรักสามัคคีและความรวมมือกัน
ในการเสียสละเพื่อประโยชนของชุมชน มากกวาประโยชนของสวนตัวเอง  พัฒนาชุมชนที่ย่ังยืนจึงตองเกิดข้ึนมาจาก
ความรวมมือรวมใจและมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนน้ันอยางแทจริง ชุมชนน้ันจึงจะมีการพัฒนาที่ย่ังยืนได ปจจุบัน
คนในชุมชนจะตางคนตางอยู การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมนอยลง แตละครอบครัวรีบเรงหารายได เกิดการแขงขัน 
ทําใหความเอื้อเฟอและเอื้ออาทรตอการนอยลง  

ค.  ปรับเติมแตงสิ่งแวดลอมใหนาอยู  
จะเห็นไดวา ไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม 

ตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
งาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมี
คุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากข้ึน มีปญหา
เรื่องยาเสพติด หลายครอบครัวเครียด ปรับตัวไมทันทําใหมีปญหาสุขภาพจิต ดังน้ันจําเปนจะตองมีการปรับแตง
สิ่งแวดลอมรอบในชุมชน จะทําใหชุมชนเขมแข็งและเปนสุข 

 

2.  การสรางภาคีเครือขายในการดําเนินงาน  คือ ทํางานเปนภาคีหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ 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  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสอยดาว  
โรงพยาบาลสอยดาว  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาสะทอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทรายขาว  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงขนาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง  สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน เทศบาลตําบลทรายขาว ศูนยกิจกรรม
เยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน แกนนําชุมชน/แกนนําอสม. ในอําเภอสอยดาว 

 

4. การจัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพฒันาศักยภาพผูใหการปรกึษาครอบครัว เพือ่ใหภาคีเครือขาย           
มีความรู และทกัษะในการใหการปรกึษาครอบครัว ประกอบดวย 

4.1 บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ และเครือขายที่ปฏิบัติงานดานครอบครัว 
4.2 อสม./แกนนําชุมชน/กลุมจิตอาสา 

 

5. การนํากรอบแนวคิด “ครอบครวัอบอุน่ ชุมชนเขม้แข็ง ปรบัแต่งสิงแวดลอ้ม” ไปใช                 

ในการทํางาน ดังน้ี สรางครอบครัวใหอบอุน ซึ่งครอบครัวเปนหนวยที่เล็กทีสุ่ดในสงัคม หลังจากน้ันจะตองพฒันา
ชุมชนใหเขมแข็งเพือ่ใหสามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เกิดกิจกรรมทํางานรวมกันในสังคม และ สิ่งที่ตองทํา
สุดทายคือ ปรบัแตงสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆชุมชน เพื่อสรางชุมชนใหเกิดเปนชุมชนตนแบบที่มีความสขุกิจกรรมสงเสรมิ
สุขภาพจิตที่ทํา เนนไปที่ 4 ภาคีหลัก ไดแก บาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดรบัการ
สนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุขทกุระดับ ในจังหวัด และภาคีนอกระบบทีส่ําคัญในพื้นที่ คือ ศูนยกิจกรรมเยาวชน
สอยดาวหัวใจสีขาว ไดสนับสนุนการทํางานและขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ดานครอบครัว เด็กและเยาวชนในพื้นที่
อําเภอสอยดาว 



 
ระยะท่ี 3 ระยะการพัฒนาชุมชนตนแบบ (พ.ค. – ก.ค. 55) 

1.  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อสรางแกนนําครอบครัวที่มีศักยภาพ เสริมสรางครอบครัว
ตนแบบการดูแลสุขภาพจิต 3 วัยสานสายใยรัก ในการเปนแกนนําการดูแลสุขภาพจิตครอบครัวของคนในชุมชน  
จํานวน 15 ครอบครัว วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา พระวัดเทพประทานอธิพร ศูนยกิจกรรมเยาวชน
สอยดาวหัวใจสีขาว บุคลากรสาธารณสุข ไดแบงกลุมสุขภาพจิต 3 วัยดังน้ี 

กลุมที่ 1 คือ  กลุมบิดา มารดา  
กลุมที่ 2 คือ  กลุมเด็ก/เยาวชน   
กลุมที่ 3 คือ  กลุมผูสูงอายุ/ญาติ  

 แตละกลุมจะไดรับความรูจากวิทยากรประจําฐาน ดังน้ีความรู เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่                    
ของแตละบุคคล วิธีการสรางความสุขในบาน การสรางความเขาใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิก                   
ในครอบครัว ซึ่งสมาชิกทุกคนจะไดทํากิจกรรมรวมกัน  มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสรางความรักและความ
สามัคคีระหวางสมาชิกในแตละครอบครัว หลังจากจบกิจกรรมครอบครวัตนแบบเหลาน้ี สามารถสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอื่นๆอีก 5 ครอบครัว และเปนตนแบบในการจัดกิจกรรมสรางสรรคในชุมชนได  

 

2.  การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธของคนในชุมชน โดยยึดหลักความสอดคลองกับวิถีชีวิต                       
และบริบททางสังคม การพัฒนาครอบครัวตนแบบในพื้นที่นํารองทั้งหมด 2 หมูบาน คือ  

 หมู 10 ต.ทุงขนาน เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานเขาสะทอน ใช
พื้นที่ของหมูบานเปนสถานที่สรางสรรคกิจกรรมในชุมชน  

 หมู 12 ต.ทรายขาว เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานปะตง                  
ใชพื้นที่วัดเขาสอยดาวเหนือ เปนสถานที่สรางสรรคกิจกรรมในชุมชน พบปะกันทุกเดือน เนนวันพระ 

 

3. การสรางนวัตกรรมชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัว โดยใชแนวคิดของบริษัทขายตรง
คือ “ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง”  มีกิจกรรมหลักในการสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ของคนในชุมชน

เชิงรุกโดยใชการบูรณาการทุกภาคสวน ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 ก.  การเย่ียมบานแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” สรางเสริมพลังอํานาจของบุคคลและครอบครัว                   

โดยครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต 3 วัย สานสานใยรัก 
  ข.  การจัดการความรูแบบวิธีชาวบานและนําไปขยายผล กิจกรรมครอบครัวในชุมชน 
  ค.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหาและอุปสรรคของครอบครัวตนแบบหลังจากไปดําเนินกิจกรรม
ในชุมชน  
 
 

การสรางนวัตกรรม 
ในการสรางชุมชนเขมแข็งครั้งน้ี  ไดสรางนวัตกรรมสงเสริมสุขภาพจิตข้ึนมา ภายใตความเช่ือวา 

ครอบครัวตนแบบที่มีความสุข มีความรูและเขาใจบทบาทของแตละวัย  สามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือครอบครัว
อื่นๆ ในชุมชนทีม่ีปญหาได  ถาสามารถขยายเครือขายเหมือนบริษัทขายตรง ซึ่งครอบครัวตนแบบ แตละครอบครัว
ขยายเครือขายเพิ่ม 5 ครอบครัว จะทําใหเกิดพลังครอบครัวที่อบอุน มีแนวรวมในการทํางานและเกิดกิจกรรม
สรางสรรคในชุมชนตามบริบทของแตพื้นที่ ทําใหเกิดแนวคิด “ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง” ข้ึนมา มี 

“หนงัสือเดินทางครอบครวัแห่งความสุข (Sweet home Sweet heart Passport)” บันทึกรายช่ือครอบครัวที่

ไปเย่ียมบานแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” และเน้ือหาในเลมประกอบดวยความรูตางๆ เชน บทบาทหนาที่ของสขุภาพจิต 3 
วัย สานสายใยรัก  การสงเสริมความรกัความเขาใจในครอบครัว คูมือประสานใจกอนกายหาง พอแมเลี้ยงบวก ฯลฯ 



แลวจัดทําเปนสต๊ิกเกอร แจกใหคนในหมูบาน ใชติดรถยนต รถจักรยานยนต  ประชาสัมพันธช่ือ โครงการ สานรัก
ประสานใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง สรางความสนใจแกผูพบเห็น และเปนการเตือนทุกคนที่ไดพบเห็นหันกลับมาดูแล
ครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็ง ชวยกันเติมเต็มชีวิตครอบครัวใหมีความสุขเพิ่มข้ึน 

 
 

 
 
 

แนวคิด “ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การรณรงคประชาสมัพันธ 
 ใชสื่อครอบครัวจากวิทยุชุมชน และสื่อกระจายเสียงจากเทศบาล นอกจากน้ี รวมกนัเขียนสญัญาใจ

ของแตละหมูบาน เพื่อรณรงค และกระตุนใหคนหนัมาดูแลครอบครัว และสรางความรักความอบอุนภายในครอบครัว
ของตนเอง  
 
ระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผล และปรับปรุง/พัฒนางาน  (ก.ค.- ส.ค. 55 ) 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานใหการปรึกษาครอบครัว การเย่ียมบาน และ
ปญหาอุปสรรคที่พบระหวางภาคีเครือขายทกุกลุม เพื่อปรบัปรุงผลการดําเนินงานและพัฒนาความรู ทักษะของ
เครือขายอยางตอเน่ือง พรอมทั้งเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานในปตอไปใหมีความตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

 

รพ.สต. 
ปะตง 

    

 

     

     

 

     

     

 

     

ศูนยส์ุขภาพ
ชุมชน 

รพ.สต. 
เขาสะทอ้น 

คณะทํางาน 
บริษทัสรา้งสขุ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงาน 

. Flow Chart กระบวนการดแูลใหคํ้าปรึกษา
ครอบครวั อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 



 řš

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนินการพฒันาระบบใหการปรกึษาครอบครัว  โดยใชแนวคิดขางตน นอกจากจะเริ่มสรางครอบครัวให

อบอุนแลว ยังจําเปนตองพฒันาชุมชนใหเขมแข็งเพื่อใหสามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เกิดกจิกรรมทํางานรวมกัน และ
สิ่งที่ตองทําสุดทายคือ ปรับแตงสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆชุมชน เพื่อสรางชุมชนใหเกิดเปนชุมชนตนแบบทีม่ีความสขุ  ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจาก ๔ ภาคีหลัก คือ บาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด และภาคี นอกระบบที่สําคัญในพื้นที่ คือ ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว 
ในการทํางานและขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตครอบครัว เด็กและเยาวชนในพื้นที่อําเภอสอยดาว 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.แนวคิดการทํางานในพืนที  

“ครอบครวัอบอุน่  ชุมชนเขม้แข็ง  ปรบัแต่งสิงแวดลอ้ม” 

. รปูแบบการทํางานในพืนที  

 

รพ.สต. 
ปะตง 

    

 

     

     

 

     

     

 

     

ศูนยส์ุขภาพ
ชุมชน 

รพ.สต. 
ทรายขาว 

คณะทํางาน 

“ส่งเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง”  
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การนํารูปแบบการทํางาน “สงเสริมสุขภาพจิตแนวคิดขายตรง” มาใชในการทํางาน ภายใตความเช่ือที่วา 

ครอบครัวตนแบบที่มีความสุข มีความรูและเขาใจบทบาทของแตละวัย  จะสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือครอบครัว
อื่นๆ ในชุมชนที่มีปญหาได โดยสามารถขยายเครือขายเหมือนบริษัทขายตรง  ซึ่งครอบครัวตนแบบแตละครอบครัวจะขยาย
เครือขายเพิ่มอีกอยางนอย 5 ครอบครัว จะทําใหเกิดพลังครอบครัวที่อบอุน มีแนวรวมในการทํางานและเกิดกิจกรรม
สรางสรรคในชุมชนตามบริบทของแตพื้นที่ และจะมีการพัฒนาความรู ทักษะดานสุขภาพจิตครอบครัวใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดการทํางานในชุมชนไดอยางเขมแข็ง (ครอบครัวที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนครอบครัว
ตนแบบจะมีการทําพันธะสญัญาใจรวมกบับุคลากรสาธารณสขุที่เปนพี่เลี้ยงในการดูแลใหการปรึกษาครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน
ตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“หนังสือเดินทางครอบครัวแหงความสุข : Sweet home Sweet heart Passport” เปนนวัตกรรมที่

ครอบครัวตนแบบแหงความสุขนําไปใชในการออกเย่ียมบานและใหการปรึกษาครอบครัวอื่นๆในชุมชน  เปนการเย่ียมบาน
แบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” โดยเน้ือหาภายในเลม ประกอบดวย ประวัติครอบครัว แผนที่บาน รายละเอียดครอบครัว การให
ความชวยเหลือ แบบประเมินตางๆ เชน แบบสํารวจสัญญาณเตือนชีวิตคูเริ่มมีปญหา แบบสอบถามเรื่องการแสดงบทบาท
ของสามี/ภรรยา/พอแม/ลูก/ผูอาวุโส-ญาติในครอบครัวแบบสอบถามเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว  นอกจากน้ันยังไดนํา
ความรูตางๆ มารวมอยูดวยเพื่อใหผูเย่ียมบานมีความมั่นใจในการใหการปรึกษามากข้ึน เชน บทบาทหนาที่ของสุขภาพจิต 3 
วัย สานสายใยรัก  การสงเสริมความรักความเขาใจในครอบครัว คูมือประสานใจกอนกายหาง พอแมเลี้ยงบวก ฯลฯ และได
นําผังกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาครอบครัวบรรจุไวดวย เพื่อใหผูเย่ียมบานสามารถสงตอครอบครัวที่มีปญหายุงยาก
ซับซอนไปตามระบบที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป (นวัตกรรม ตามเลม “หนังสือเดินทางครอบครัวแหงความสุข : 
Sweet home Sweet heart Passport” ที่แนบมาดวย) 

 
 

. นวตักรรม 

“หนงัสือเดินทางครอบครวัแห่งความสุข” 
Sweet home Sweet heart Passport 
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การดําเนินการคัดกรองคูสมรสที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการหยารางในพื้นที่นํารอง สามารถแยกกลุมคูสมรส
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา  ซึ่ งกลุมปกติจะไดรับความรูในการสงเสริมปองกันปญหา
สุขภาพจิตครอบครัว และไดรับคัดเลือกใหเปนครอบครัวตนแบบแหงความสุข เพื่อไปขยายเครือขายและใหการปรึกษา
ครอบครัวเสี่ยงตามแนวคิดที่วางไว  สวนครอบครัวกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา จะไดรับการใหการปรึกษา ชวยเหลือ และ
สนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว/ชุมชนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีผลการวิเคราะหขอมูลที่ได ครอบครัวกลุมเสี่ยง
และกลุมมีปญหาไดรับการดูแลชวยเหลือ ทุกครอบครัวและติดตามเย่ียมบานอยางตอเน่ือง โดยยังไมพบปญหายุงยากซบัซอน
ตามมา ดังตารางตอไปน้ี 

 

พ้ืนท่ี 
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ม.10 ต.ทุงขนาน 61 64.9 32 34.1 1 1.0 
ม.12 ต.ทรายขาว 51 82.3  9 14.5 2 3.2 

 
นอกจากน้ัน จากการสํารวจสมัพันธภาพภายในครอบครัวที่ไดรับคัดเลือก จํานวน 15 ครอบครัว โดยการตอบ

แบบสอบถามเรื่องสมัพันธภาพในครอบครัว จํานวน 10 ขอ ระดับคะแนน 0=ไมเคยทําเลย 1=ทําบางครัง้  2=ทําบอย 
(เน้ือหาแบบสอบถาม บรรจอุยูใน“หนังสอืเดินทางครอบครวัแหงความสุข : Sweet home Sweet heart Passport”)                 

ผลการวิเคราะหขอมลู พบวา ครอบครัวทีผ่านการอบรมสุขภาพจิตครอบครัวมีสมัพันธภาพดีข้ึนหลงัจากผาน
การอบรม  โดยกอนอบรมมีคะแนนสัมพันธภาพเฉลี่ย 0.91  หลังการอบรมมีคะแนนสมัพันธภาพเฉลี่ย 1.38 ตามแผนภูม ิ
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. ผลการคดักรอง ดแูลช่วยเหลือ           
และใหก้ารปรึกษาปัญหาครอบครวั 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัว กอน-หลังการอบรม 
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1. เนนการทํางานกระบวนการมสีวนรวมของชุมชน (TOP+AIC) 

2. มีการสรางพันธะสญัญาใจรวมกัน (Commitment) 

3. การใหกําลังใจตนเองวา ...ไมมีอะไรทีเ่ราทําไมได... 

4. มีการเสริมพลังแกกันและกันในชุมชน (Empowerment) ระหวางชุมชนและภาคีเครอืขายทั้งในและนอกระบบ 

5. การทํางานเกิดข้ึนตามบรบิทของชุมชน ชุมชนมีความพรอม และสมัครใจ 

6. ชุมชนเกิดการยอมรบัปรับเปลี่ยนตนเอง จึงพรอมพัฒนาและเกิดการย่ังยืน 

7. มีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือเพื่อแบงเบาภาระงาน ใหสามารถนําไปสูเปาหมายได 

8. บูรณาการทํางานรวมกับโครงการอื่นๆ เชน โครงการสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชนตนแบบ ดานสุขภาพจิต ทํา

ใหเกิดเครือขายทีเ่ขมแข็งในการดําเนินงานมากข้ึน 

 9. ภาคีทํางานมีหลายระดับ ชวยสนับสนุนวิชาการ มีแนวทางการทํางานชัดเจน สงผลใหเกิดความสําเร็จ 

10. ความคืบหนาของโครงการเกิดจากการผสาน เช่ือมตอ บรูณาการงานหลายโครงการเขาดวยกันอยางลงตัว 

11. ผลสําเร็จของงานเกิดจากทรพัยากรที่มใีนชุมชน / องคกรในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 

1. บริบทของพื้นที่ซึง่เปนสงัคมเกษตร โดยเฉพาะฤดูกาลเพาะปลูกมีผลตอการจัดอบรม/ทํากจิกรรม 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมกีองสาธารณสุขทีจ่ะรับผิดชอบงานสุขภาพจิตโดยตรง ทําใหการขับเคลื่อน

กิจกรรมคอนขางชา 

3. ความเขมแข็งและความรวมมือของชุมชนยังไมตอเน่ือง 

4. การทํางานเชิงลึกในพื้นที่ถูกจํากัดดวยระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระตุนการทํางานอยางตอเน่ือง เพือ่ใหเกิดภาคีเครือขายการทํางานทีเ่ขมแข็ง 

2. ทีมทํางานเปนพีเ่ลี้ยงคอยใหการปรึกษา จนกวาชุมชนจะเขมแข็งและสามารถดําเนินกิจกรรมไดดวยตนเอง 

3. พัฒนาวิทยุชุมชน ใหเปน “สอยดาวโมเดล” .เปนการดําเนินกิจกรรมสื่อครอบครัวที่สามารถใหคําปรึกษาและ

ความรูแกครอบครัว เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอสอยดาวและพื้นที่ใกลเคียงโดยใชสถานที่วัดปะตงวนาราม ม.1 

ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี

4. พัฒนาแนวคิด “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ปรบัแตงสิง่แวดลอม” ใหมีความตอเน่ือง ย่ังยืน เนนใหพื้นที่

สามารถรวมกลุมชวยกันดําเนินงานพฒันาหมูบานและทํางานแกไขปญหาและสภาพแวดลอมในหมูบานดวย

ตนเอง  

 

ขอ้คิด / บทเรียนดีทีแบ่งปัน 

ปัญหา / อุปสรรค 

แนวทางการพฒันา 
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1. รางวัลชนะเลิศการดําเนินงานสุขภาพจิต  เขตตรวจราชการท่ี 9 
 

                  
 
 

2. รางวัลดีเดนระดับประเทศ (ชมเชย Best practice) 
 

                  
 

3. นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการนํารองการใหคําปรึกษาครอบครัว โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
( ตัวแทนเขตตรวจราชการท่ี 9 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 3 กรมสุขภาพจิต ) 

 

                    
 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
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แผนการทํางานป 2556 
 

 
ลําดับ โครงการ เปาหมาย พ้ืนท่ี งบประมาณ แหลงท่ีมา 

 
1. บูรณาการอยางมีสวนรวม

แกไขปญหาการฆาตัวตาย  
 

- ประชาชน/ผูนํา
ชุมชน 
- แกนนําภาคีเครือขาย 
- สตรีอาสา 

ตําบลทับชาง 100,000 บาท แผนเทศบัญญัต ิ

2 โครงการสานรักประสานใจ
ครอบครัวไทยเขมแข็ง 
 

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

50,000 บาท แผนเทศบัญญัต ิ

3 โครงการแกปญหาวัยรุนที่มี
พฤติกรรมเส่ียง 
 

- ครอบครัว 
- โรงเรียนทุงขนาน 
- แกนนําในชุมชน 

ตําบลทุงขนาน - 50000 บาท 
- 30000 บาท 

- งบUC 
- งบกองทุนฯ 

4 
 

โครงการฟนฟูการใหคําปรึกษา
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางจิตใจ 

 

- พยาบาลในคปสอ. 
- เจาหนาที่/ลูกจางใน
รพ.สอยดาว 

คปสอ.สอยดาว 
 

- 50,000 บาท 
 

- งบUC 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 ŚŞ

โครงการ  สานรักประสานใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง 
 

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร,ี โรงพยาบาลสอยดาว , 
ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสอยดาว,โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานปะตง, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทรายขาว, ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบรุ ี
 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 1.  น.ส.นิดารัตน  กระจายศร ี  เทศบาลตําบลทรายขาว  
 2.  นางอิสราภรณ แนบสนิท  เทศบาลตําบลทรายขาว 
 3.  นางกมลวรรณ ตาตะคุ   โรงพยาบาลสอยดาว 
 4.  นางดวงสมร  สุขสิงห   โรงพยาบาลสอยดาว 
 5.  นายสุพจน  เฉยแสง   ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสอยดาว 
 6.  นางอาภรณ  เฉยแสง   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง 
 7.  นางรัชนี  ติดตาส ี   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทรายขาว 
 8.  นางพรปวีณ  สุริยะรังษี  ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว 
 9.  ดร.พรฤดี  นิธิรัตน   วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบรุ ี
 
๔. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักสําคัญที่สุดของสังคม  เปนรากฐานของการพัฒนาคนและสังคม 

โดยทําหนาที่หลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกในครอบครัวดวยการอบรมเลี้ยงดู พรอมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหแกสมาชิกครอบครัว  เพื ่อใหสมาชิกครอบครัวมี

พัฒนาการตามวัยและเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติ 

สถาบันครอบครัวไดเริ่มออนแอลงนับจากที่ประเทศไทยไดเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน 

เริ่มต้ังแตพ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๓ ทําใหตลอดระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมา สังคมไทยไดเผชิญกับสภาพแวดลอมที่นําไปสูความออนแอ

ของครอบครัวโดยไดซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกมาอยางตอเน่ืองจนทําใหสังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในดาน

วิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ขณะที่โครงสรางทางสังคมไทยยังไมสามารถปรับตัวไดทัน  คนไทยจึงตอง

เผชิญกับวิกฤตเรื่องคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการ

ใหความสําคัญกับเงินตราเปนตัวต้ัง  ซึ่งการเปลีย่นแปลงดังกลาวเริ่มตนจากเมืองหลวงและกระจายตัวไปสูเมืองใหญ และจาก

เมืองใหญไปสูชนบท  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อทุกแขนงเปนตัวเช่ือมรอยใหทุกพื้นที่ของประเทศไทย  

ไดรับผลกระทบจากวิกฤติทางสังคมและวัฒนธรรมอยางทั่วถึง ผลกระทบดังกลาวทําใหครอบครัวไทยประสบปญหาอยาง

รุนแรง ปญหาที่ครอบครัวไดรับผลกระทบ ไดแก  การหยาราง สัมพันธภาพในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว เด็กและ

ผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่แตละครอบครัวตองด้ินรนและแขงขันกัน    ทํามาหากิน สงผลให

สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวและชุมชนลดนอยลง พอแมผูปกครองไมทําหนาทีอ่บรมสัง่สอนและขัดเกลา

สมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีและมีการเจริญเติบโตตามวัย จึงทําใหเด็กไทยในปจจุบันตกเปนเหย่ือของคานิยมผิด ๆ ใน

ดานวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติดสารเสพติด มีนิสัยกาวราว ชอบใชความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น  มี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีการต้ังครรภกอนวัยอันควร ไมสนใจเรียน และออกจากโรงเรียนกลางคัน 
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  จากสถิติป ๒๕๕๔ ปญหาดานสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลทรายขาวคือ ตําบลปะตง และ

ตําบลทรายขาว  อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  พบวามีปญหาดานสุขภาพจิตดังน้ี  

ผูเสพ/ผูติดสารเสพติด ที่มาเขารับการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาล รอยละ ๔๓.๔๗ ตอแสนประชากร  ต้ังครรภในวัยรุน รอย

ละ ๒๑  ครอบครัวหยาราง ๔๑.๗  ผูที่พยายามฆาตัวตาย รอยละ ๙.๙๔ ตอแสนประชากร  จะเห็นวาปญหาสวนใหญเกี่ยว

โยงกับสถาบันครอบครัว  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาครอบครัว

ในทุกพื้นที่ใหมีความอบอุนเขมแข็ง เพื่อแกไขปญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ มีประสิทธิภาพ  ไดอยางตอเน่ืองครอบคลุมทุก

พื้นที่ เปาหมาย  และใหสอดคลองกับสภาพปญหาของตําบลน้ัน ๆ เนนใหชุมชนและภาคีเครือขายนอกระบบไดเขามามีสวน

รวม ในการแกไขปญหารวมกัน  เทศบาลตําบลทรายขาว จึงไดจัดทําโครงการสานรักประสานใจครอบครัวไทยเขมแข็ง เปน

ความรวมมือระหวาง โรงพยาบาลสอยดาว สาธารณสุขอําเภอสอยดาว ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานปะตง  และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทรายขาว ศูนยกิจกรรมเยาวชนสอยดาวหัวใจสีขาว 

หมูบานและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลทรายขาวรับผิดชอบ และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี รวมกันดําเนิน

กิจกรรมโครงการน้ีข้ึนมา   
 

๕.วัตถุประสงค 

 ๕.๑  เพื่อสรางครอบครัวเขมแข็งบนพื้นฐานการมีความสัมพนัธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว   

 ๕.๒  เพื่อสรางครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต ๓ วัย สานสายใยรัก 

 ๕.๓  เพื่อสงเสริมศักยภาพครอบครวัตนแบบในการชวยเหลือครอบครัวอื่นในชุมชนได 
 

๖.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ๖.๑  รอยละ ๑๐๐  ของครอบครัวตนแบบ มีความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวระดับ
มากข้ึนไป  
 ๖.๒  รอยละ ๑๐๐ ของสมาชิกในครอบครัวตนแบบตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัวระดับมากข้ึน
ไป 
 ๖.๓  ครอบครัวตนแบบแตละครอบครัว สามารถสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอื่นๆในชุมชน
ไดอยางนอย ๕ ครอบครัว 
 ๖.๔  ครอบครัวตนแบบสามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิต ๓ วัย สานสายใยรักในชุมชนได 
 
๗.พ้ืนท่ีเปาหมาย 

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 
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กิจกรรมโครงการ  
กิจกรรมโครงการแบงเปน ๓ ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี ๑  การสรางศักยภาพครอบครัว เพือ่เสรมิสรางครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจิต ๓ วัยสานสายใยรัก ใน

การเปนแกนนําการดูแลสุขภาพจิตครอบครัวของคนในชุมชน  (เม.ย. ๕๕) 
ระยะท่ี ๒ การสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัวของคนในชุมชนเชิงรุก โดยใชการบูรณาการทุกภาคสวนทีเ่กี่ยวของ 

(เม.ย. ๕๕ – พ.ค. ๕๕)   ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ไดแก 
  - การเย่ียมบานแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” สรางเสริมพลงัอํานาจของบุคคลและครอบครัว 
                       โดยครอบครัวตนแบบการดูแลสุขภาพจติ ๓ วัย สานสานใยรัก 
  - การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธของคนในชุมชน โดยยึดหลักความสอดคลองกบัวิถีชีวิต 
                       และบริบททางสังคม 
  - การสรางนวัตกรรมชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพจิตครอบครัว 
  - การจัดการความรูแบบวิธีชาวบานและนําไปขยายผล กจิกรรมครอบครัวในชุมชน 
ระยะท่ี ๓ ระยะการประเมินผล  และปรับปรงุ/พัฒนางาน  (ก.ค. ๕๕) 
 
๑๐.งบประมาณ  
    -  จากศูนยสุขภาพจิตที่ ๓ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 
    -  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทรายขาว จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
    -  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงัหวัดจันทบรุ ีจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
    มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
๑๐.๑  งบประมาณในการจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพแกนนําครอบครัวตนแบบ 
     ๑) คาอาหารกลางวัน สําหรบัผูเขารวมประชุมและวิทยากร  
         จํานวน ๖๕ คนๆละ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท  จํานวน ๒ วัน  เปนเงิน ๑๓,๐๐๐  บาท 
     ๒) คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 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/กระดาษฟลปิชารต 
      เปนเงิน ๓,๓๐๐  บาท 
   รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถวน ) 
๑๐.๒  งบประมาณในการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธในชุมขน 
     ๑)  คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร  
          จํานวน ๖๕ คนๆละ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท  จํานวน ๒ วัน  เปนเงิน ๑๓,๐๐๐  บาท 
 ๒)  คาอาหารกลางวันและเครื่องด่ืม 
      จํานวน ๖๕ คนๆละ๒มื้อๆละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ วัน เปนเงิน   ๖,๕๐๐   บาท 
     ๓)  คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน   ๑,๐๐๐   บาท 
       รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๕๐๐ บาท ( สองหมื่นหารอยบาทถวน ) 
 
๑๐.๓  งบประมาณในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินผล  
     ๑)  คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมประชุม  



 Śš

          จํานวน ๓๐ คนๆละ๑มื้อๆละ ๑๐๐ บาท  จํานวน ๑ วัน  เปนเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
 ๒)  คาวัสดุอุปกรณ      เปนเงิน ๑,๕๐๐   บาท 
       รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐ บาท ( สี่พันหารอยบาทถวน ) 
รวมงบประมาณท้ังสิ้นเปนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) 
 หมายเหตุ คาใชจายสามารถถัวจายกันไดทุกรายการ 
 
๑๑.การติดตามประเมินผล 

๑๑.๑  ประเมินผลความรูความเขาใจ  และบทบาทของสมาชิกในครอบครัว  
๑๑.๒  เกิดแนวคิดการสรางนวัตกรรมดูแลสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน 
๑๑.๓  ครอบครัวตนแบบสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือครอบครัวอื่นในชุมชนได  
๑๑.๔  ครอบครัวทีผ่านการอบรมมีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป 
 

๑๒.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๒.๑  ทุกคนในครอบครัว มีคุณคาในตนเอง เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองตอบุคคลในครอบครัว 

          ๑๒.๒  ปญหาสุขภาพจิตทีเ่กิดจากสถาบันครอบครวัลดลง  

 ๑๒.๓  ครอบครัวตนแบบสามารถขยายผลจัดกจิกรรมครอบครัวสัมพันธในชุมชนตอไป  

 
 
ลงช่ือ ..................................  ผูเขียนโครงการ   ลงช่ือ .................................... ผูเสนอโครงการ   
       (น.ส.นิดารัตน กระจายศร)ี                           (นายวชิรวิทย  ผลบํารงุ) 
       เจาพนักงานสุขาภิบาล                                 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
       เทศบาลตําบลทรายขาว                                         เทศบาลตําบลทรายขาว 
 
 
ช่ือ ..................................  ผูเสนอโครงการ             ลงช่ือ .................................ผูเห็นชอบโครงการ   
    (นางประภัสสร  เจรญินาม)                  (นายธวัช  คงคาลัย) 
หัวหนากลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสอยดาว      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว 
 
 
 
ลงช่ือ ..................................... ผูเห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ.................................... ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายประเสิรฐ  กุศลสนอง)                                  (นางภัทรา  ถิรลาภ) 
   นายกเทศมนตรีตําบลทรายขาว                    ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๓  
                                                                                                                        

 


