
มุมมองปัญหาสุขภาพ(จิต)
เขตสุขภาพที่ ๑๒

“เข้าถงึทุกพืน้ที่ ไม่เลือกปฏบิัต ิยิม้รับทุกสถานการณ์”

แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา และทีมศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



สรุปผลการด าเนินงานการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย
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ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมายร้อยละ 30)

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561



ร้อยละของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 70
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ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561



เด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 12 
เด็กทั้งหมด 198,058 คัดกรอง 159,323 (80.44%) สมวัย(1) 118,277 สงสัยล่าช้า 41,046

รวมสมวัย (2) 153,654 ล่าช้า 5,669 เข้า TEDA4I 833 คน คิดเป็น 15%

มากระตุ้น 321 คน
(39%)

อยู่ระหว่างการติดตาม 103 คน
(12%)

ติดตามไม่ได้ 409 
คน (49%)

อยู่ระหว่างกระตุ้น 85 คน
(26%)

กระตุ้นครบตามเกณฑ์ 83 คน
(25%)

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 153 คน
(47%)

กลับมาสมวัย 44 คน (53%) ล่าช้า 39 คน (46%)

สรุปเด็กติดตามไม่ได้ เด็กที่มากระตุ้นพัฒนาการแล้ว เด็กที่ยังไม่มากระตุ้นพัฒนาการ รวม

Loss ทั้งหมด 153 (กระตุ้นไม่ครบเกณฑ)์ 409 (ติดตามไม่ได้) 562 (67%)

+/- Loss 85 (อยู่ระหว่างกระตุ้น) 103 (อยู่ระหว่างการติดตาม) 188 (23%)

+/- Loss 

+/- Loss 
Loss 

Loss 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จากฐานข้อมูล : HDC



ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 12

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 380

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

491

เป้าหมายTEDA4i 833

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 85

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 153

อยู่ระหว่างการติดตาม 103

ติดตามไม่ได้ 409

* หายไปจากระบบ 83 คน

ปฐมวัย เขตสุขภาพท่ี 12
จังหวัดพัทลุง

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 46

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

76

เป้าหมายTEDA4i 117

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 17

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 5

อยู่ระหว่างการติดตาม 19

ติดตามไม่ได้ 56 จังหวัดสงขลา

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 90

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

131

เป้าหมายTEDA4i 211

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 18

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 35

อยู่ระหว่างการติดตาม 28

ติดตามไม่ได้ 116

จังหวัดปัตตานี

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 53

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

39

เป้าหมายTEDA4i 87

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 8

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 32

อยู่ระหว่างการติดตาม 9

ติดตามไม่ได้ 32

จังหวัดยะลา

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 50

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

33

เป้าหมายTEDA4i 78

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 11

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 8

อยู่ระหว่างการติดตาม 11

ติดตามไม่ได้ 48

จังหวัดนราธิวาส

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 65

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

137

เป้าหมายTEDA4i 200

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 20

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 44

อยู่ระหว่างการติดตาม 26

ติดตามไม่ได้ 82

จังหวัดตรัง

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 59

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

44

เป้าหมายTEDA4i 94

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 7

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 23

อยู่ระหว่างการติดตาม 4

ติดตามไม่ได้ 48

จังหวัดสตูล

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 17

ไม่สมวัยหลังกระตุ้น ด้วย 
DSPM2

31

เป้าหมายTEDA4i 46

อยู่ระหว่างการกระตุ้น 4

กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 6

อยู่ระหว่างการติดตาม 8

ติดตามไม่ได้ 27



รายงานผลการกระตุ้นพัฒนาการล่าช้าด้วย TIDA4I
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สมวยั

ยงัลา่ช้า

อยู่ระหวา่งการติดตาม

เป้าหมาย TEDA4I
N = 833

39 คน

409 คน

103 คน

44 คน

85 คน

พฒันาการล่าช้าปัญหาแยกรายด้าน
GM คือ ด้านการเคล่ือน (18 ราย)
FM คือ ด้านกล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญา (14 ราย)
EL,RL คือ ด้านการใช้ภาษาและความเข้าใจ (22/32 ราย)
PS คือ ด้านการช่วยเหลือตนเอง(15 ราย)

153 คน

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561



เด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาการ
ดว้ย TEDA4I ไมค่รอบคลมุ

ปัญหา

เป้าหมาย

KSF

สถานการณ์
ปัจจุบัน(S)

กลยุทธ์ /
แผนงาน(P)

ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)





วัยเรียน
สถานการณ์ 2561

การด าเนินงาน 2561
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เด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต่่ากว่าเกณฑ์ มีทั้งหมด 1,749 คน ได้รับการพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จ่านวน 1,473 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21

หมายเหตุ ผลการคัดกรองนักเรียน ป.1-ป.6 (โปรแกรม SET)
จ านวน 6,975 คน (จาก 391 รร.) คิดเป็นร้อยละ 15.84 
แยกรายด้านดังภาพ

สื่อสารแนวทางการด่าเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็ก และอบรมให้ความรู้โปรแกรม Hero เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ครู/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เติมเต็มความรู้เรื่องโรคในเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงเบื้องต้น และ
การส่งต่อเข้าสู่ระบบสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 12 จ่านวน 957 คน  (จาก 1,384 รร.)



เด็กวยัเรยีนทีม่ปีญัหาพฤตกิรรม อารมณแ์ละการ
เรยีนรูไ้ดร้บัการดแูล

ปัญหา

เป้าหมาย

KSF

สถานการณ์
ปัจจุบัน(S)

กลยุทธ์ /
แผนงาน(P)

ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)





เพศวิถใีนอิสลาม

2562 ทดลองใช้คู่มือ
บูรณาการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน

ส าหรับชาวไทยมุสลิม

สิทธิทางการศึกษาและการไม่ถูกบังคับแต่งงาน

วัยรุ่น

เด็กกลุ่มเสี่ยง  ติดตามการดูแลช่วยเหลือ  โดยระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนในทุกจังหวัดและติดตาม 
case ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยการประชุมปรึกษารายกรณีอย่างตอ่เนื่อง
(กลุ่มเสี่ยงปี 61 ได้รับการดูแลจนดีขึ้น ร้อยละ 81.6 พฤติกรรมดีขึ้นจากการประเมินซ้ า และมีผลการเรียน
ที่ดีขึ้น ในรายที่ยังเสี่ยง ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป)



เด็กวยัรุน่กลุม่เสีย่งไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอืปัญหา

เป้าหมาย

KSF

สถานการณ์
ปัจจุบัน(S)

กลยุทธ์ /
แผนงาน(P)

ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)



วัยท างาน

การใช้แบบประเมินความสุขออนไลน์
ผ่านมือถือสามารถท าได้ง่ายและสะดวก

DHS  มี 75 อ าเภอ 
มีการด าเนินงานกลุม่วัยท างาน 19 อ าเภอ 

1.ชี้แจงการใช้โปรแกรมสรา้งสุข 75 อ าเภอ (7 จังหวัด)
2.จัดกิจกรรมวัยท างานตามโปรแกรมสร้างสขุ : 19 อ าเภอ 20 แห่ง

2.1 Setting ชุมชน : 16 อ าเภอๆ ละ 1 ชุมชน 

2.1 Setting สถานประกอบการ : 3 แห่ง
 บริษัทซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จ ากัด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 บริษัทคราวน์ฟูด้แคน(หาดใหญ)่จ ากดั อ.นาหม่อม จ.สงขลา
 บริษัท ซีพีอลล์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1. ร้อยละ 100 ของอ าเภอเป้าหมาย (19 อ าเภอ) 
ใช้โปรแกรมสร้างสุขในชุมชนและสถานประกอบการ

2. ร้อยละ 100 ของประชาชนวัยท างานหลังใช้โปรแกรม 
มีความสุขอยู่ในเกณฑ์เท่ากับคนท่ัวไปหรือสูงกว่า

เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างาน
มีความสุขในการด าเนินชีวิต

ผลลัพธ์

นวัตกรรม

จังหวัด อ าเภอ
ด าเนินการ

จ านวนชุมชน
(แห่ง)

จ านวนสถาน
ประกอบการ (แห่ง)

ปัตตานี โคกโพธิ/์สายบุรี 2 -

ยะลา รามัน/ยะหา 2 -

นราธิวาส ตากใบ/บาเจาะ 2 -

สงขลา หาดใหญ่/สิงหนคร/จะนะ
คลองหอยโข่ง/นาหม่อม

3 3

ตรัง ห้วยยอด/ย่านตาขาว 2 -

สตูล ละงู 1 -

พัทลุง เมือง/ป่าบอน/ปากพะยูน
เขาชัยสน/ควนขนุน

5 -



DHS สุขภาพจิต

NCD 40%

ผู้สูงอายุ 23%

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
7%

ผู้ป่วยจิตเวช/การ
เข้าถึงบริการ 12%

คุณภาพชีวิต 3%

พัฒนาการ
สมวัย/IQ/EQ 4%

Service Plan 
11%

NCD ผู้สงูอายุ

ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ผู้ป่วยจิตเวช/การเข้าถึงบริการ

คุณภาพชีวติ พฒันาการสมวยั/IQ/EQ

Service Plan

ประเด็น Service Plan อ่ืนๆ เช่น ไข้เลือดออก, ไต, อบุติัเหต,ุ TB, ENV, Long Term Care

สถานการณ์ปัญหา ประเด็นบรูณาการสขุภาพจิตในระบบสขุภาพอ าเภอ



DHS สุขภาพจิต

 ร้อยละ 90 ของอ าเภอที่มีการบูรณการงาน
สุขภาพจิตเข้าสู่ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ
 ร้อยละ 70 ของอ าเภอที่ด าเนินงานฯ ตามมาตร-
ฐานแล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ด ี

 ร้อยละ 100 ของอ าเภอที่มีการบูรณการงาน
สุขภาพจิตเข้าสู่ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ
 ประชาชนมีความสุขในระดับปกต ิร้อยละ 82
- จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด คือ สตูล ตรัง
- จังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ ปัตตานี

เขตบริการสุขภาพท่ี 12
พื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, อ.ควนขนุน จ.พัทลุง, อ.เมือง จ.สตูล และอ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เป็นตัวแทนร่วมน่าเสนอ
ผลการด่าเนินงาน DHS สุขภาพจิตระดับประเทศ ซ่ึงได้เรียนรู้กระบวนการท่างานของแต่ละภาค และปัจจัยความส่าเร็จ 

คือ การท่างานด้วยหัวใจ รวมทั้งได้รับข้อเสนอเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานในพื้นที่

ผลลัพธ์เป้าหมาย



DHS
อ าเภอหนองจกิ  
จงัหวดัปัตตานี

ตน้แบบการบูรณา
การงานสุขภาพจิต

ทุกกลุ่มวยั



วัยสูงอายุ

ติดสังคม 425,363 คน  ร้อยละ 85.6
ติดบ้าน 12,563 คน ร้อยละ 2.5
ติดเตียง 2,993 คน ร้อยละ 0.6

ท่ีมา : HDC วันท่ี 30 สิงหาคม 2561

ปี 2561
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

496,808 คน 

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มขึ้น หลังการจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรม สร้างสุข 5 มิติ (พุทธวิถีสร้างสุข/สุนนะฮ์สร้างสุข) มี

ความสุขเท่ากับคนทั่วไป และมีความสุขดีกว่าคนทั่วไป 
เท่ากับร้อยละ 90.9 จากผู้สูงอายุทั้งหมด 14,606 คน 

สถานการณ์ เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ที่มา : ***  ม.มหิดล ประชากรกลางปี

ชมรมสูงอายุท้ังหมดของเขต 
12 จ่านวน 1,078 (เป้าหมาย 
ร้อยละ 50 ) ด่าเนินการ สร้าง
สุข 5 มิติจ่านวน 539 ชมรม



จังหวัดนราธิวาส
1.รร.ต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
อ่าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
2.รร.ต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
อ่าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (จัดกิจกรรม 
Preschool Parenting Program (Triple P)
3.รร.ต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านลนีานนท์ 
อ่าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา
4.รร.ต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านไบท์ 
อ่าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเดก็ในพืน้ที่สุขศาลา
พระราชทาน  เขตสุขภาพที่12

สุขศาลา 3 แห่ง (1, 3 และ4) ด าเนินการจัดกิจกรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
29





เขตสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นักวิชาการสาธารณสุข  สาขาสุขภาพจิต

ชุมชน จ านวน 24 คน 

(รวมบุคลากรของศูนย์ฯ 2 คน)

ครอบคลุม 6 จังหวัด (ขาด จ.สตูล)

ผลลัพธ์หลังการอบรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

พัฒนาเป็นงานวิจัย R2R และน าเสนอผลงานในเวทีมหกรรมวิชาการเขตฯ 12 เรื่องการ
ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน (อ.ป่าบอน จ.พัทลุง)

ได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าสู่การน าเสนอในเวทีสุขภาพจิตนานาชาติ ผ่านการด าเนนิงาน 
Psychosocial กลุ่มวัยรุ่น (อ.ป่าบอน จ.พัทลุง)

แก้ปัญหายาเสพตดิ ผ่านโครงการ To Be Number 1 (อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส)

ผลการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข  
สาขาสุขภาพจิตชุมชน
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Coverage/Quality/Assessibilty/Safetyปัญหา

เป้าหมาย

KSF

สถานการณ์
ปัจจุบัน(S)

กลยุทธ์ /
แผนงาน(P)

ผลผลิต
(OP)

ผลลัพธ์
(OC)



วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561



Area Base



เยียวยาจิตใจเด็ก
434,000, 22%

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กรณีซับซ้อน346,000, 

18%

วิถีชุมชน 435,000, 
22%เย่ียมเสริมพลัง 

120,000, 6%

อื่นๆ PFA 
Elearning/R2R 
200,000, 10%

ฟื้นฟูผู้พิการ300,000, 
15%

จดหมายข่าว 132,000, 
7%

ศูนย์ฯ 12
1.967 ล้าน 46 %

รพ.จิตเวช
2.343 ล้าน 54%

1. กลุ่มเด็ก
2. กลุ่มยุ่งยากซับซ้อน และผู้พิการ
3. ชุมชน
4. นิเทศติดตาม
5. อื่นๆ จดหมายข่าว สุขศาลา 
PFA e-learning R2R

งบประมาณที่ได้รับ 4,473,000 บาท

งบประมาณ ได้รับจัดสรร จ าแนกรายโครงการ

งบประมาณชายแดนใต้ปี 2561
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แบบประเมิน
จ านวนเดก็ที่
ประเมิน (คน)

มีความเส่ียง
(คน)

CRIES-8
(PTSD) 703

130
(18.49 %)

CDI 
(ซึมเศร้า) 703

313
(44.52 %)

การประเมนิเด็กจากโรงเรยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบ (5 รร) กจิกรรม

1. คืนข้อมูล/วางแผนการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กท่ีได้รับผลกระทบ

2. พัฒนาศักยภาพครู/รพสต.ในพื้นที่

3. ลงพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมโดยเครือข่าย 5 พื้นท่ี

4. ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงโดยชุมชน (อสม. แกนน า)

5. สรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อวันท่ี 10  สิงหาคม 2561  
(โรงเรียน สาธารณสุข และชุมชน) รวมท าแผนด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือต่อเนื่อง 3 ปี ติดตามจนเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ
ด าเนินชีวิตได้ตามอัตภาพ โดยชุมชนดูแลกันเอง รวมท้ังการซ้อม
แผนในโรงเรียน) 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการดูแลเยียวยาจิตใจเดก็ที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง (โรงเรียน สาธารณสุข ชุมชน)

แผนการชว่ยเหลอืเด็กจากโรงเรยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบ (5 ร.ร.)

เด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเครือข่าย ทั้ง 5 พ้ืนที่ จ านวน 331 คน จะได้รับการ

ติดตามและ ประเมินซ้ า โดยสาธารณสขุ  ในเดือนกันยายน 2561 และ ติดตามเด็กท่ีมีความเสี่ยงแต่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 112 คน โดย คุณครู และ ชุมชน

(จากการประชุมร่วมกนั เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2561 ที่ผ่ามา) ส่งมาภายใน 15 กันยายน 2561 39



9-10

พฤษภาคม 2561

พฒันาศักยภาพ...

นักปฏิบัติการสุขภาพจติชมุชน

เสริมสรา้งพลังใจนักปฏบิัติการและเรี ยนรู้

หลักการเขียนบทความวชิาการส าหรับสรุป

ผลงานเด่นในชมุชนตนเอง

1

8-9

สิงหาคม 2561

2

30-31สิงหาคม 2561

ชี้ แจงร่างการใชคู่้มือ HUGS  Model

(ผูเ้ขา้ร่วมทุกชมุชน)

ชี้ แจงการใชคู้่มือ HUGS Model

วางแผนการใชกิ้จกรรมในชมุชน

3
6-7 กนัยายน 2561

รอ้ยเรียงและสรุปกิจกรรมเป็นคู่มอื...

(ทีมงานและอาจารยท์ีป่รึกษาโครงการ)

วเิคราะหรู์ปแบบกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับการดแูลผูป่้วยจิต

เวชและการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ ว่าไดผ้ลการ

ด าเนินงานอย่างไร

สรุปผลการด าเนินงานและวางแผนการด าเนินงานปี 62

4

นักปฏิบัติการสุขภาพจติชมุชน : แกนน าชมุชน/ผูน้ าศาสนา/อบต./อสม./เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในพื้ นที ่(รพช./รพ.สต.)

ถอดบทเรียน...(ชมุชนตน้แบบ 5 ชมุชน)

พฒันารูปแบบกิจกรรม HUGS ตามวถิีชมุชน

ส่ิงทีป่ระสบความส าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค/วางแผนการ

ใชกิ้จกรรมในชมุชน

การใช้ HUGS Model ผ่าน..นักปฏิบัติการสุขภาพจิตชุมชน 
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ บูรณาการตามวิถีชุมชน
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- ประเมินภรรยา พบมีความเสี่ยงตอ่ปัญหาสขุภาพจิต  
(ปัญหาการนอน วิตกกงัวล กลวัวา่ตนเองจะไม่
ปลอดภยั จะเกิดเหตกุารณ์ซ า้)

- ประเมินบ้านใกล้เคียงกบัที่เกิดเหต ุจ านวน 9

ครอบครัว พบวา่ วิตกกงัวล หวาดกลวัเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้  

- สง่ตอ่ case ให้แก่นกัจิตวิทยาในพืน้ที่เพ่ือลงเยี่ยม
และดแูลชว่ยเหลืออยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป

เหตุการณ์ ยิงชาวบ้านที่ทางการสันนิษฐานว่า

น่าจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบซึ่งผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือ เพื่อน
ที่มาขออาศัยบ้านที่เกิดเหตุ  ส่วนเจ้าของบ้านถูกควบคุม
โดยถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิด

ลงเย่ียมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
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ลงเย่ียมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต

กรณี ..เด็ก 3 ขวบ ติดในรถตู้รับส่ง
นักเรียน 17 สิงหาคม 2561
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การประเมินคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยแบบประเมิน Thai Quality of 

Life Instrument for Children (ThQLC) จ านวน 36 ราย ระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี ณ ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์    ร้อยละ 65.32 และจะ
ประเมิน ในอีก 3 เดือน หลังจากที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับ
รถเข็น จะมีคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึนหรือลดลง

•ประเมินคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลก และภาวะสุขภาพจิต  

ผู้ดูแลผู้พิการ  จ านวน 58 ราย

แบบประเมิน
จ านวนท่ีประเมิน

(ราย)
มีความเสี่ยง

(คน)

คุณภาพชีวิต 58
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี

12 (20.68%)

ความสุขคนไทย 58
ความสุขต่่ากว่าคนทั่วไป

9  (15.51%)

ST 5 58 5   (8.62 %)

ส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการดแูลช่วยเหลือรายกรณ ีจ านวน 3 ราย

มอบรถเข็นพระราชทาน โครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผู้พิการ

ในจังหวัดชายแดนใต้  16-17 สิงหาคม 2561
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• สุขศาลาไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  5 มีนาคม 2561
• รับมอบรถเข็น 16 สิงหาคม 2561
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วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ.รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  
โครงการการปรับเปลี่ยนพิเศษ (รถเข็น) ระหว่าง USM และ RICD

รักษาการกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจ าเมืองโกตาบารู รัฐกลนัตันและ 
EXCO Puan Hajah Mumtaz bt Md Nawi

โครงการฟ้ืนฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผูพิ้การจังหวัดชายแดนใต้
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เน้น สื่อสารความรู้/ข่าวสารสุขภาพจิตสู่
เครือข่ายและประชาชน

เป้าหมาย 
1. ปีละ 4 ฉบับ 
2. ฉบับละ  3,000 เล่ม

ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับจดหมายข่าว อยู่ในระดับมาก  86.75

เสียงสะท้อน
1. เป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่าย
2. ได้รับความรู้จากเน้ือหาและสถานการณ์การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 12

จดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ
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บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย 

และศูนย์ประสาทวิทยาและจติเวชแห่งชาติ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ข้อตกลง MOU
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กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบ MCATT จากศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช ได้เรียนรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลทางจิตใจเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมุติ แบ่งปันประสบการณ์ท างาน ด้านการ
เยียวยาจิตใจระหว่างประเทศญีปุ่น่และประเทศไทย

วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
มีผู้เข้าร่วม 27 คน  โดย Ms.Asami Oinum NCNP, Japan

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA Workshop) รุ่นที่ 2
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1. ความคิดที่ท าให้เกิดทุกข์ของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานและครอบครวัจากสถานการณ ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานวิจัย/บทความ ปี 2561
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วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561



TERIMA KASIH
ตือ–รี –มอ–กา - เซะ

ขอขอบคุณ



เด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 12 
เด็กทั้งหมด 198,058 คัดกรอง 159,323 (80.44%) สมวัย(1) 118,277 สงสัยล่าช้า 41,046

รวมสมวัย (2) 153,654 ล่าช้า 5,669 เข้า TEDA4I 833 คน คิดเป็น 15%

เด็กทั้งหมด 198,058

ได้รับการคัดกรอง 159,323 DSPM1 
(80.44%)

ส่งต่อทันที 380 คน ( %)สมวัย 118,277 คน (  %)
สงสัยล่าช้า 41,046 คน(  %)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จากฐานข้อมูล : HDC

สมวยั ลา่ช้า 5,669 คน

แนะน าผปคกลบัไปกระตุ้นพฒันาการด้านท่ีลา่ช้าา

กระตุ้นพฒันาการด้วย TEDA4I 

ประเมินซ า้DSPM2

TEDA4I 833 คน


