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คํานํา 
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เปนโรงพยาบาลตติยภูมิ  สังกัดกรมสุขภาพจิต  มีภารกิจหลักในการ 

วิจัยพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช  โดยมุงเนนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศรา 
ของไทย  สนับสนุนวิชาการและขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิต  บําบัดรักษาโรคซึมเศราดวยเทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญพิเศษระดับประเทศ     บําบัดรักษาผูปวยจิตเวชยุงยากซับซอนรุนแรงท่ีเหนือกวาระดับตติยภูมิใน
เขตสุขภาพท่ี 10 ตลอดจนพัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการบริการดานสุขภาพจิตของสถานบริการ
สาธารณสุขในเครือขายบริการสุขภาพท่ี 10  เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ ไดรับการดูแลติดตามรักษา
อยางตอเนื่องตามมาตรฐานจนหายทุเลา ไมกลับเปนซํ้า และประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 10 ไดรับบริการ
สุขภาพจิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

 

จากวิสัยทัศน “เราเปนองคกรสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีเชี่ยวชาญดานโรคซึมเศราระดับประเทศ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตสําหรับเครือขายบริการท่ี 10” สูการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  2559  
ท่ีผานมา  โรงพยาบาลไดพัฒนาและปรับปรุงการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการ และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงรายงานประจําปเลมนี้ ไดรวบรวมผลสัมฤทธิ์ในการการปฏิบัติ
ราชการ และความภาคภูมิใจในการดําเนินเพ่ือเผยแพร และประชาสัมพันธสูประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  
เราชาวพระศรีมหาโพธิ์ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอผูสนใจในการนําขอมูลไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพจิตในตอไป 

 

 
 

 
      (นายธรณินทร     กองสุข) 
      ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
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สารบัญ                  ข 
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 คานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายสูงสุด       2 

 แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล         3  

 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน        
-ขอมูลท่ัวไป           7 
-โครงสรางอัตรากําลัง             10 

สวนท่ี  2 ผลการปฏิบัติราชการ 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ      17  
ผลการใหบริการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิต       20 
ผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559   

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนา ปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศระดับประเทศ 23 

 โครงการอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการแกปญหา       
(Problem Solving Therapy : PST)          24 

 โครงการอบรมโปรแกรมการบําบัดคูรักตานเศรารักเราสรางสุข       
(Couple – focused therapy)       25 

 โครงการอบรม Reminiscence       26 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบิัติตามมาตรฐาน    
การดูแลผูปวยโรคซึมเศราและโรคทางจิตเวช      27 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรงใหไดมาตรฐาน 28 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกระตุนการรับรูความรูสึกท่ีหลากหลาย     
ดวยหอง Snoezelen        30 

 โครงการอบรมกลุมผูปกครองเพ่ือการดูแลเด็กออทิสติก     31 

 โครงการประชุมเพ่ิมพูนองคความรูและทักษะในการใชเครื่องมือประเมินผูปวยจิตเภท   32 

 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลขางเคียงอันไมพึงประสงคจากยา  ADR   33 

 โครงการอบรมเทคนิคการใหขอมูลและเสริมพลังผูปวยและญาติ    34 

 โครงการอบรมใหความรูเทคนิคการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติด  35 
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สวนท่ี 4  รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ       

 ประกาศนียบัตรไดปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ป      77 

 โลและตรารับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC)   77  

 ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดการความรู (KM)    
เรื่อง “สรางเรื่องเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน”  
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 10       78 

 ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย การจัดการความรู (KM)  
เรื่อง “การพัฒนาชมรมสงเสริมสุขภาพจิตเด็ก  ครอบครัว  และวัฒนธรรมอีสาน”  
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 10       78 

 บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  นพ.ธรณนิทร  กองสุข  
ไดรับรางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม       79 

 บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  นายชิงชัย  บุญสิงห  
ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน    79 

 
คณะผูจัดทํา            
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สวนที่ 1 :  ขอมูลภาพรวม 
  แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล 

  ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 

 



 

  คณะผู้บริหาร 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

 

01 นายธรณินทร์   กองสุข 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
 
02 นายหวาน  ศรีเรือนทอง 
รองผู้อํานวยการด้านการแพทย์ 1
 

 

03 นางอัญชลี  ศิลาเกษ 
รองผู้อํานวยด้านยุทธศาสตร์ 
และการพัฒนา 

 
04 นางอัมพร   ตุลสุข 
รองผู้อํานวยการด้านบริหาร 
 

 

05 นางพันธท์ิพย์   โกศัลวฒัน ์
รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาลจิตเวช
 

06  นางวิรีย์อร  จูมพระบุตร 
รองผู้อํานวยการด้านการแพทย์ 2
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เราเปนองคกรสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีเชี่ยวชาญดานโรคซึมเศราระดับประเทศ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตสําหรับเครือขายบริการท่ี 10  

 
 
 
 
1. วิจัยพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวชโดยมุงเนนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรค

ซึมเศราของไทย 
2. สนับสนุนวิชาการและขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิตโดยพัฒนาฐานขอมูลและศูนยฝกอบรมท่ีทันสมัย 
3. บําบัดรักษาโรคซึมเศราดวยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญพิเศษระดับประเทศ 
4. บําบดัรักษาผูปวยจิตเวชยุงยากซับซอนรุนแรงท่ีเหนือกวาระดับตติยภูมิ ในเครือขายบริการ

สาธารณสุขท่ี 10 
5. พัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการบริการดานสุขภาพจิตของสถานบริการสาธารณสุขใน

เครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 
 
 
 

 
 

          ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ ไดรับการดูแลติดตามรักษาอยางตอเนื่องตามมาตรฐานจนหาย  ทุเลา 
ไมกลับเปนซํ้า และประชาชนในเครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 ไดรับบริการสุขภาพจิตท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึง 

 
 
 

คานิยมความเช่ือพ้ืนฐาน 

มองไกล เรามุงม่ันใหโรงพยาบาลเราเปนเลิศ  มีศักดิ์ศรี  สงางามดวยภาวะการนํา 
ท่ีมองการไกลเชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตรอยางรอบดาน 

 
ใฝพัฒนา พาเรียนรู เราเชื่อม่ันวาการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนกุญแจสูความเปนเลิศ 
 
มุงผูรับบริการ เรายึดถือผูปวยเปนศูนยกลางของกิจกรรม มุงม่ันใหบริการท่ีดีท่ีสุดแกผูปวย 

ทุกคนดวยรอยยิ้มและดูแลดุจญาติมิตร 
 
ทํางานเปนทีม  เราเชื่อม่ันในการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวม 
 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาหมายสูงสุด 
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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค และกลยุทธใน 
การพัฒนางาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ 
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบและ
การบริการโรคซึมเศราใหเปน
เลิศระดับประเทศ 

1. ผูปวยโรคซึมเศราในประเทศไทยเขาถึง
บริการ และไดรับบริการท่ีดเีลิศ  
มีคุณภาพจนหาย ทุเลา ไมกลับเปนซ้ํา 

1.1 ปรับปรุงระบบบริการระดับ SSS สําหรับโรค
ซึมเศรา 
 

2. ปรับปรุงระบบบริการ 
โรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน 
รุนแรง ไหไดมาตรฐาน 

2. ผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรง ใน
เขตสุขภาพท่ี 10 ไดรับบริการท่ีดี มีคุณภาพ 
จน หาย ทุเลา ไมกลับเปนซ้ํา และไมเปน
อันตรายตอตนเอง  ครอบครัวและชุมชน      

2.1 ปรับปรุง Supra tertiary service โรคจติเวชท่ี
ยุงยากซับซอนรุนแรง   
 

3. พัฒนาระบบการวิจัยโรค
ซึมเศราใหเปนเลิศและอางอิง
ในระดับประเทศ 

3. ไดองคความรู เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล 
ลดการปวย และความสญูเสียจาก 
โรคซึมเศรา 

3.1 ปรับปรุงระบบการวิจัยและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนาแนวทางการเผยแพรผลงานวิจัยและ
เทคโนโลย ี
3.3 พัฒนา E-Library เก่ียวกับโรคซึมเศราท่ีเช่ือมโยง
เครือขายระดับชาติและนานาชาต ิ
3.4 แสวงหาแหลงทุนในการสนับสนุนและวิจัยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 
3.5  สรางเครือขายนักวิจัยซึมเศราระดับชาติและ
นานาชาต ิ

4. พัฒนาระบบการฝกอบรม
ดานโรคซึมเศราและ
สุขภาพจิตใหเปนเลิศ
ระดับประเทศ 

4. ผูใหบริการดานโรคซึมเศราและ
สุขภาพจิตมีความรู ทักษะ ความชํานาญใน
ระดับสูง  

4.1 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานโรคซึมเศราและ 
สุขภาพจิตท่ัวไป  
4.2 การบรหิารจดัการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ  
4.3 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธและ 
การตลาดดานการฝกอบรม 

5. พัฒนาการจัดการขอมลู
สารสนเทศโรคซึมเศราของ
ประเทศไทย และขอมูล
สุขภาพจิตของเขตสุขภาพ 
ท่ี 10 ใหมีประสิทธิภาพ 

5. ขอมูลสารสนเทศโรคซมึเศรา ดานการ
บริการของประเทศไทย ท่ีครบถวน  ถูกตอง 
เปนปจจุบัน 
6. ขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจติและ 
จิตเวชของเขตสุขภาพท่ี 10 ครบถวน 
ถูกตอง เปนปจจุบัน 

5.1 พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 พัฒนาชองทางการถายทอดและสื่อสารขอมลู
สารสนเทศจากระบบไปยังผูใช 
 

6. สงเสรมิ สนับสนุน และ
กํากับติดตามการบริการดาน
สุขภาพจิตและจติเวชในเขต
สุขภาพท่ี 10   
 

7. สถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 
10 มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
8. ผูมีปญหาสุขภาพจติ ผูปวยจิตเวช และผู
ประสบภาวะวิกฤต ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง รวดเร็ว 

6.1 พัฒนามาตรฐานการบริการสขุภาพจิต และจิตเวช
ท่ีสอดคลองกับบริบทของเครือขายบริการสุขภาพท่ี10 
6.2 สนับสนุน / นิเทศ / Coach ใหเครือขาย
สุขภาพจิตสามารถบริการอยางมีคณุภาพมาตรฐาน 
6.3 สรางการมสีวนรวมในการวิเคราะหวางแผน แกไข
ปญหาในพ้ืนท่ี 

7. ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากลและม ี
ธรรมาภิบาล 

9. การบริหารจัดการของโรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและม ี
ธรรมาภิบาล 

7.1 ปรับปรุงระบบการสรางและการจัดการความรูสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู 
7.2. ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการบุคลากรและ
ระบบบรหิารผลการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ 
7.3. สงเสริมการบรหิารจดัการดานการเงิน การพัสดุ 
ใหมีธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ป 2558-2560  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ขอมูล คาเปาหมาย 

พ้ืนฐาน 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนา ปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศระดับประเทศ                            
1.  อัตราการทุเลาของผูปวย โรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล   รอยละ 100 95 98 100 
2.  อัตราผูปวยโรคซมึเศรากลับเปนซ้าํ  รอยละ 1.96 20 8 6 
3.  อัตราผูปวยโรคซมึเศราเกิดภาวะแทรกซอนขณะรับไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ - 0 0 0 
4.  อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของผูปวยโรคซมึเศราในเขตสุขภาพท่ี 10   รอยละ 0 0 0 0 
5.  อัตราการหลบหนีสําเร็จของผูปวยโรคซมึเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 0.009 0 0 0 
6.  อัตราการไดรบับาดเจ็บของผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในรงพยาบาล รอยละ 0 0 0 0 
7.  อัตราความพึงพอใจของผูปวยโรคซึมเศราและญาต ิ รอยละ 99.38 93 94 95 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน 

8. อัตราการรับผูปวยจติเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง เรื้อรังไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 90.60 70 80 80 

9. อัตราการหาย ทุเลา ของผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ท่ีรับไวรักษาใน 
โรงพยาบาล 

รอยละ 99.96 95 98 100 

10. อัตราผูปวยกลับมารักษาซ้ําภายใน 28 วัน รอยละ 3.41 2 2 2 

11. อัตราผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนขณะรับไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 0.04 0 0 0 

12. อัตราผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนในการรักษาแบบผูปวยนอก รอยละ 0 0 0 0 

13. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 0 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบการวิจัยโรคซึมเศราใหเปนเลิศและอางอิงในระดับประเทศ 
14. จํานวนงานวิจัย องคความรูและเทคโนโลยีดานโรคซมึเศรา ท่ีดาํเนินการ
สําเรจ็   

เรื่อง 14 1 1 1 

15. จํานวนงานวิจัย องคความรู และเทคโนโลยีดานโรคซมึเศรา ท่ีผานการวิจัย 
พัฒนาและนําไปใชประโยชน  

เรื่อง 4 4 5 6 

16. จํานวนผลงานทางวิชาการเก่ียวกับโรคซมึเศราท่ีไดรับการรับรอง หรือไดรับ 
รางวัลระดับประเทศ 

เรื่อง 14 1 1 1 

17. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรอง หรือไดรบัรางวัลระดับนานาชาต ิ เรื่อง 1 1 1 1 
18. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ  เผยแพรในวารสาร
ระดับประเทศ 

เรื่อง 14 1 1 1 

19. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ  เผยแพรในวารสารระดับ 
นานาชาติ 

เรื่อง 14 1 1 1 

20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา  E-Library เก่ียวกับโรคซมึเศรา ระดับ 5 5 5 5 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบการฝกอบรมดานโรคซึมเศราและสุขภาพจิตใหเปนเลิศระดับประเทศ 
21. จํานวนหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพ หรือรับรองโดยสภาวิชาชีพ  หลักสตูร 1 1 2 2 
22. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมท่ีตรงตามความตองการและเปนท่ียอมรับของ 
เครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 (AHB10) 

หลักสตูร 2 2 2 2 

23. รอยละของผูสาํเร็จหลักสูตรมคีวามมั่นใจในการใหบริการสุขภาพจิต รอยละ 100 80 85 90 
24. จํานวนหลักสูตรท่ีฝกอบรมในระดับนานาชาต ิ หลักสตูร - 1 1 1 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5:  พัฒนาการจัดการขอมูลสารสนเทศโรคซึมเศราของประเทศไทย และขอมูลสขุภาพจิตของเขตสขุภาพท่ี 10    
                               ใหมีประสิทธิภาพ 
25. รอยละของสารสนเทศท่ีจําเปนมีความทันสมัย  ถูกตอง พรอมเผยแพร รอยละ 100 80 85 90 
26. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศ ระดับ 4 5 5 5 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ ขอมูล คาเปาหมาย 

พ้ืนฐาน 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6: สงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามการบริการดานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสขุภาพท่ี 10   
27. อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซมึเศราในพ้ืนท่ีเขตบริการสขุภาพ รอยละ 44.89 37 43 43 
28. อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจติในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ รอยละ 106 70 75 80 
29. อัตราการเขาถึงบริการชองผูปวยโรคออทิสติกในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ รอยละ 26.63 25 30 35 
30. รอยละของ รพศ./รพท. ท่ีไดรบัการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ 
จิตเวชใหมีคณุภาพมาตรฐาน (ระดับ 1) 

รอยละ 83.33 60 70 80 

31. รอยละของ รพช. ท่ีไดรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใหม ี
คุณภาพมาตรฐาน (ระดับ 1) 

รอยละ 72.88 30 40 50 

32. รอยละของอําเภอท่ีมีทีม MCATT  มีคณุภาพมาตรฐาน รอยละ 100 80 85 90 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7:  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล 
33. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผดิชอบโรคซมึเศรา ระดับ 5 5 5 5 
34. คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการดําเนินงานเพ่ือเสรมิสรางสมรรถนะดานการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard)  

คะแนน 5 
 

5 5 5 

35. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ระดับ 5 5 5 5 
36. รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบรหิารจดัการดานประสทิธิภาพของ 
ระบบสารสนสนเทศ   

รอยละ 99.40 80 80 80 

 



 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 

                     

                                                                                                                                     

         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                            

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) วิสัยทัศน 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

  

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต ในชวงคร่ึงหลังของแผนฯ 11  และแผนท่ียุทธศาสตรของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ประจําปงบประมาณ 2559 

(4) เปาประสงค 
มิติประสิทธิผล 

(5) เปาประสงค 
มิติคุณภาพ 

(6) เปาประสงค 
มิติประสิทธิภาพ 

(7) เปาประสงค 
มิติการพัฒนาองคกร 

วิสัยทัศนกรมฯ 

คานิยมกรมฯ 
Mind (Service / Public) 

หัวใจบริการ 
Efficiency  / Effectiveness / Equity 
ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / เสมอภาค 

Network 
สัมพันธเครือขาย 

Teamwork 
ทํางานเปนทีม 

Learning (Personal / Team / Org.) 
เรียนรูอยางตอเนื่อง 

Accountability 
โปรงใส ตรวจสอบได 

พันธกิจกรมฯ 

ประเด็นยทุธศาสตรกรมฯ 

1. เสริมสรางศักยภาพประชาชน 
ใหมีสุขภาพจิตด ี

2. สงเสริมบทบาทของภาคีเครือขาย 
ดานสุขภาพจิตใหเขมแข็ง 

3. พัฒนาบริการและวิชาการสขุภาพจิต 
ใหมีคุณภาพและเขาถึงงาย 

4. สรางกลไกการพัฒนา 
งานสุขภาพจิต 

1. พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุมวัย 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ม ี
ประสิทธภิาพตามมาตรฐานสากล 

 

 
4. พัฒนาความเปนเลิศทางการบริการและ

วิชาการสขุภาพจิต 
 

กรมสุขภาพจิตเปนศูนยกลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสขุภาพจิตระดับประเทศ 

2. สนับสนุนและพัฒนาบริการสุขภาพจิต 

เราเปนองคกรสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีเชี่ยวชาญดานโรคซึมเศราระดับประเทศ  และพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตสําหรับเครือขายบริการท่ี 10 

1. พัฒนา ปรับปรุงระบบ
และการบริการ 

โรคซึมเศราใหเปนเลิศ
ระดับประเทศ   

3. พัฒนาระบบการวิจยั
โรคซึมเศราใหเปนเลิศ

และอางอิงใน
ระดับประเทศ 

 

4. พัฒนาระบบการฝกอบรม
ดานโรคซึมเศราและ
สุขภาพจิตใหเปนเลิศ

ระดับประเทศ   

6. สงเสริม  สนบัสนนุ และ
กํากับติดตามการบริการ 

ดานสุขภาพจิตและจิตเวช 
ในเขตสุขภาพท่ี 10   

5. พัฒนาการจัดการขอมูล 
สารเทศโรคซึมเศราของประเทศไทย 
และขอมูลสุขภาพจิตของเขตสุขภาพ

ท่ี 10 ใหมีประสิทธิภาพ 
 

2. ปรับปรุงระบบบริการ 
โรคจิตเวชท่ียุงยากซับซอน 

รุนแรง ใหไดมาตรฐาน 

7. ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานสากลและ 

มีธรรมาภิบาล   

5 ขอมูลสารสนเทศ
โรคซึมเศราดาน

บริการของประเทศ
ไทยครบถวน ถูกตอง  

เปนปจจุบนั  

1 ผูปวยโรคซึมเศราใน
ประเทศไทยเขาถึงบริการ  
และไดรับบริการท่ีดีเลิศ 
มีคุณภาพจนหาย ทุเลา 

 ไมกลับเปนซ้ํา      

2 ผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน 
รุนแรง ในเขตสุขภาพท่ี 10 ไดรับ
บริการท่ีดี มีคุณภาพจนหาย ทุเลา 
ไมกลับเปนซ้าํ  ไมเปนอันตรายตอ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

3 ไดองคความรู เทคโนโลยี
ท่ีมีประสิทธิผล ลดการปวย

และสูญเสยี จากโรค
ซึมเศรา  

4 ผูใหบริการดาน 
โรคซึมเศราและสุขภาพจิต 

มีความรู  ทักษะ  
ความชํานาญในระดับสูง 

6  ขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพจิตและ 

จิตเวชของเขตสุขภาพ
ท่ี 10 ครบถวน 

ถูกตอง  เปนปจจุบัน  

7 สถานบริการ
สาธารณสุขในเขต

สุขภาพท่ี 10 มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน  

8 ผูมีปญหาสุขภาพจิต 
ผูปวยจิตเวช และผูประสบ
ภาวะวิกฤตไดรับบริการ 
ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

อยางท่ัวถึง รวดเร็ว 

9 การบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมภิบาล 

   6 



7 
 

 
ขอมูลทั่วไป 
 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital ) เปนโรงพยาบาลจิตเวช
ระดับตติยภูมิ  ขนาด 550 เตียง  เปดใหบริการจริง  360  เตียง   สังกัดกรมสุขภาพจิต  ตําแหนงท่ีตั้งสะดวก 
และงายในการเดินทางเพ่ือเขารับบริการ  ตั้งอยูเลขท่ี  212  ถนนแจงสนิท  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   
ใหบริการสงเสริมปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 
จังหวัด คือ อุบลราชธานี  ยโสธร  ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และมุกดาหาร รวม 70 อําเภอ  613  ตําบล 
7,351  หมูบาน รวมประชากรท้ังสิ้น 4,571,489 คน บนพ้ืนท่ี 390 ไร  2 งาน 64  ตารางวา  สิ่งแวดลอม
และบรรยากาศภายในโรงพยาบาลรมรื่น  เอ้ือตอการบําบัดรักษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ 

                   

 

การใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก 

ตําแหนงท่ีต้ังโรงพยาบาลสะดวกตอการเดินทางเขารับบริการ 

อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ 
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การจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้ 

 บริการตรวจรักษาผูปวยนอกและผูมีปญหาสุขภาพจิต   ในรูปแบบคลินิกจิตเวชท่ัวไป และคลินิกพิเศษ
เฉพาะโรค  
โดยจิตแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จิตแพทยท่ัวไปและแพทยอายุรกรรม  รวม 12 คน  
การจัดบริการในแผนกบริการผูปวยนอกแตละวัน  มีดังนี้ 
 

วัน /เวลา เชา (09.00-12.00 น) บาย (09.00-12.00 น) หมายเหตุ 
จันทร  จิตเวชท่ัวไป 

 คลินิกรักษใจ  
(อดสุราและสารเสพติด) 

 

 คลินิกรักษจิตอุนใจ  
(เฉพาะโรคจิตเภท) 

 คลินิกรักษใจ  
(อดสุราและสารเสพติด) 

 การเลือกผูปวยเพ่ือเขา
รักษาในคลินิกเฉพาะ
ทางชวงบายตองผาน
การประเมินจาก
จิตแพทยเทานั้น อังคาร  คลินิกจิตเวชท่ัวไป 

 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน 
 คลินิกจิตเวชเด็ก 

และวัยรุน 
พุธ  จิตเวชท่ัวไป  ประชุมวิชาการจิตเวช  สําหรับผูปวย 

จิตเวชฉุกเฉินใหบริการ
ตลอดวัน 

พฤหัสบดี  จิตเวชท่ัวไป  คลินิกอารมณดี 
(เฉพาะโรคซึมเศรา) 

ศุกร  จิตเวชท่ัวไป 
 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน 

 คลินิกจิตเวชเด็กและ
วัยรุน 

 

 บริการบําบัดรักษาผูปวยในแบบเฉพาะทางดานจิตเวช  ในกลุมโรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมท่ี
เกิดจากการเสพสุรา โรคซึมเศรา  โรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง  และโรคจิตเวชท่ัวไป  โดยแผนก
ผูปวยในจํานวน 10 หอผูปวยและมีพ้ืนท่ีวางสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย อาทิ การทําเกษตร 
และฝกอาชีพ 

 มีเครื่องมือและอุปกรณพิเศษในการบําบัดรักษาท่ีพรอมและครบครัน อาทิ เครื่อง ECT , เครื่อง EKG , 
เครื่อง EEG , เครื่องมือตรวจ Lab , เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช , 
โปรแกรมการบําบัดรักษา และเทคโนโลยีในการดูแลผูปวย ท่ีจะชวยใหผูรับบริการหายจากการเจ็บปวย
จากโรคทางจิตเวช ท่ีเฉพาะทาง  ฯลฯ 

 
อาคารบําบัดรักษาผูปวยใน และสภาพแวดลอมภายในท่ีเอ้ือตอการบําบัดรักษา 
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 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล อาทิ พ้ืนท่ีจอดรถสําหรับรถสงตอผูปวย  บริเวณจอดรถ
สําหรับผูรับบริการ   มุมพักผอนภายอาคารผูปวยนอกและอํานวยการ   รถไฟฟารับสงผูปวย  ศาลา
เยี่ยมญาติ  รานคาสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม   โทรศัพทสาธารณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

บริเวณจอดรถสําหรับผูรับบริการ 

พ้ืนท่ีจอดรถสําหรับรถรับสงตอผูปวย

 

 
ศาลาเย่ียมญาติ 

มุมพักผอนภายในอาคารผูปวยนอกและอํานวยการ 

รานคาสวัสดิการอาหารและเคร่ืองด่ืม 



 
 

โครงสรางโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ   ปงบประมาณ  2559                                                                                                                             
                

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
นายธรณินทร  กองสุข 

กลุมภารกิจอํานวยการ 
ฝายการจัดการ 
ฝายการเงินและบัญชี 
ฝายพัสด ุ
ฝายชางบํารุงรักษาและ
ส่ิงแวดลอม 
ฝายสาธารณูปโภค 
ฝายโภชนาการ 
ฝายยานพาหนะ 
 

กลุมภารกิจบริการจติเวช 
และสุขภาพจิต  

 กลุมงานการแพทย  
 กลุมงานทันตกรรม 
 กลุมงานสังคมสงเคราะห 
 กลุมงานจิตวิทยา 
 กลุมงานเภสัชกรรม 
 กลุมงานจิตเวชเด็กและวัยรุน 
 กลุมงานเทคนิคบริการ 
 ฝายเวชระเบียน 
 กลุมงานแพทยแผนไทย 
 และจิตเวชทางเลือก 

 

 กลุมภารกิจบริการทางการพยาบาลจิตเวช 
 สํานักบริหารการพยาบาล 
 กลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก 
 กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา  
 กลุมงานพยาบาลจิตเวชชายวิกฤต  ฉุกเฉิน 
 กลุมงานพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด 
 กลุมงานพยาบาลจิตเวชหญิง 
 กลุมงานพยาบาลจิตเวชชายเรงรดับําบัด 
 กลุมงานพยาบาลจิตเวชเรื้อรงั 
 หอผูปวยพิเศษ 
 หนวยบริการรักษาดวยไฟฟา 
 หนวยรับใหม จําหนาย และสงตอ 
 หนวยจายกลาง 

สํานักคุณภาพ    
 

กลุมภารกิจยุทธศาสตรและการพัฒนา  
  ศูนยวิจัยและ สารสนเทศโรคซึมเศรา 
  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  ฝายแผนงานและประเมินผล 
  ศูนยพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพจิต 
  หนวยบริการหองสมุด 
   

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

สํานักเลขานุการผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการดานบริหาร 
นางอัมพร   ตุลสุข 

รองผูอํานวยการดานการแพทย 1     
      นายหวาน  ศรีเรือนทอง 

รองผูอํานวยการ                
ดานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

นางอัญชลี  ศิลาเกษ 

รองผูอํานวยการ 
ดานการพยาบาลจิตเวช   

นางวาสนา  เหลาคงธรรม 

รองผูอํานวยการดานการแพทย 2 
นางวิรียอร  จูมพระบุตร 

ศูนยสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช   
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อัตรากําลังและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง   

 อัตรากําลังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ณ สิ้นปงบประมาณ  2559  (ขอมูล ณ 30  กันยายน 2559) มีกรอบอัตรากําลัง

ท้ังสิ้น 645  อัตรา มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง 580  อัตรา  คิดเปนรอยละ 89.93  จําแนกตามกลุมบุคลากรและวิชาชีพ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1  อัตรากําลังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ณ วันท่ี  30  กันยายน พ.ศ. 2559 

ลําดับ ตําแหนง อัตรากําลัง (คน) 

ท่ี    อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษาตอ อัตราวาง 

1 ขาราชการ 281 261 1 7 3 11 

2 ลูกจางประจํา 94 82 1 - - 13 

3 พนักงานราชการ 32 31 - - - 1 
4 พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
191 175 - - - 16 

5 ลูกจางช่ัวคราว  - - - - - - 
6 จางเหมารายวัน 26 14 - - - 12 

7 ลูกจางช่ัวคราวตามผล
การปฏิบัติงานตอราย 
(Percase) 21 16 5 

รวม 645 579 2 7 3 58 

ท่ีมา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจาหนาท่ี 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงอัตรากําลังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง  ปงบประมาณ 2559     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขาราชการ
45%

พนักงานกระทรวง
30%

ลูกจางประจํา
14%

พนักงานราชการ
6%

จางเหมารายวัน
2% ลูกจาง Percase

3%
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ตารางท่ี 2  อัตรากําลังขาราชการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ
ท่ี 
 

ตําแหนง 
  

อัตรากําลัง (คน) 
อัตรา
เต็ม 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ยืมตัว
มา 

ยืมตัว
ไป 

ลาศึกษา
ตอ 

อัตรา
วาง 

1 ผูอํานวยการ 1 1 - - - - 

2 นายแพทย 17 10 1 6 -  2 

3 ทันตแพทย 1 1 - - - - 

4 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1 - - - - 

5 เภสัชกร 8 8 - - - - 

6 เจาพนักงานเภสัชกรรม 5 5 - - - - 

7 พยาบาลวิชาชีพ 199 190 - - 3 6 

8 พยาบาลเทคนิค 4 4 - - - - 

9 นักจัดการงานท่ัวไป 2 2 - - - - 

10 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 - - - - 

11 เจาพนักงานธุรการ 3 3 - - - - 

12 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 1 - - - 1 

13 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6 6 - - - - 

14 เจาพนักงานพัสด ุ 2 2 - - - - 

15 นายชางเครื่องกล 1 1 - - - - 

16 นักโภชนาการ 2 1 - - - 1 

17 โภชนากร 2 2 - - - - 

18 นักสังคมสงเคราะห 5 5 - - - - 

19 นักจิตวิทยาคลินิก 7 7 - - - - 

20 นักเทคนิคการแพทย 1 1 - - - - 

21 เจาหนาท่ีรังสีการแพทย 1 1 - - - - 

22 เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 1 - - - - 

23 เจาพนักงานหองสมุด 1 1 - - - - 

24 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 1 - - - - 

25 นักวิชาการสถิต ิ 1 - - - - 1 

26 เจาพนักงานเวชสถิต ิ 1 1 - - - - 

27 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 - - - - 

28 นักกิจกรรมบําบัด 2 1 - 1 - - 

29 เจาพนักงานอาชีวบําบัด 2 2 - - - - 

รวม 281 261 1 7 3 11 

ท่ีมา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจาหนาท่ี 

 



 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงอัตรากําลังขาราชการท่ีปฏิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3  อัตรากําลังพนักงานราชการ

ลําดับ
ท่ี 
 

ตําแหนง 
  

1 พนักงานผูชวยเหลือคนไข 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3 นักจิตวิทยาคลินิก 

4 นักสังคมสงเคราะห 

5 นักวิชาการเงินและบัญชี 

6 บรรณารักษ 

7 นักจัดการงานท่ัวไป 

8 นักประชาสัมพันธ 

9 นักเทคนิคการแพทย 

10 นักวิชาการสถิต ิ

11 นักทรัพยากรบุคคล 

12 นักวิชาการสาธารณสุข 

13 นักวิชาการศึกษาพิเศษ 

14 แพทยแผนไทย 

รวม 
 

 

 

เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 
16%

นายแพทย
5%

ขาราชการท่ีปฏิบัติงานจริง จําแนกตามวิชาชีพ  ปงบประมาณ 255

ราชการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปงบประมาณ 2559 

อัตรากําลัง (คน) 

อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป 

7 7 - - 

2 2 - - 

2 1 - - 

6 6 - - 

1 1 - - 

1 1 - - 

4 4 - - 

1 1 - - 

1 1 - - 

1 1 - - 

2 2 - - 

2 2 - - 

1 1 - - 

1 1 

32 31 - - 

พยาบาลวิชาชีพ
72%

เภสัชกร
3%

นักจิตวิทยา
3% นักสังคมสงเคราะห 

1%

13 

2559     

 ลาศึกษาตอ อัตราวาง 

- - 

- - 

- 1 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 1 
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ตารางท่ี 4  อัตรากําลังลูกจางประจํา  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์  ปงบประมาณ 2559 

ลําดับท่ี ตําแหนง อัตรากําลัง (คน) 

    อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมมา ยืมไป อัตราวาง 

1 พนักงานขับรถยนต ส2 1 2 1 - - 

2 พนักงานธุรการ ส3 1 1 - - - 

3 พนักงานธุรการ ส4 1 1 - - - 

4 พนักงานการเงินและบัญชี ส3 4 4 - - - 

5 พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ2/หัวหนา 1 1 - - - 

6 พนักงานพัสดุ ส3 3 3 - - - 

7 ชางตอทอ ช2/หัวหนา 1 1 - - - 

8 ชางตอทอ ช2 3 2 - - 1 

8 พนักงานสถิติ ส1 1 1 - - - 

9 พนักงานสถิติ ส3 2 2 - - - 

10 พนักงานปฏิบัติการชันสตูร ส2 1 1 - - - 

11 ชางเช่ือม ช3 1 1 - - - 

12 ชางศิลป ช3 1 1 - - - 

13 ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส ช2 2 2 - - - 

14 ผูชวยพยาบาล ส4 10 10 - - - 

14 ผูชวยพยาบาล ส3 5 5 - - - 

15 พนักงานอาชีวบําบัด ส2 2 2 - - - 

16 ชางไฟฟา ช4 1 1 - - - 

16 ชางไฟฟา ช3 2 2 - - - 

17 พนักงานเภสัชกรรม ส2 3 3 - - - 

18 พนักงานหองสมุด ส1 1 1 - - - 

19 พนักงานหองสมุด ส3 1 1 - - - 

20 พนักงานโสตทัศนศึกษา บ2 1 1 - - - 

21 โภชนากร ส3 1 1 - - - 

22 ชางปูน ช3 3 3 - - - 

23 ชางไม ช4 3 3 - - - 

24 ชางสี ช.3 1 - - - 1 

25 พนักงานชวยเหลือคนไข ส2 37 26 - - 11 

รวม 94 82 1 - 13 

ท่ีมา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจาหนาท่ี 
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ตารางท่ี 5  อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ 
ท่ี 

ตําแหนง 
  

อัตรากําลัง 
อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง มาชวยราชการ ไปชวยราชการ อัตราวาง 

1 พยาบาลวิชาชีพ 2 - - - 2 

2 นักจิตวิทยา 1 1 - - - 

3 นักทรัพยากรบุคคล 1 - - - 1 

4 นักวิเคราะห 1 - - - 1 

5 นักสังคมสงเคราะห 1 - - - 1 

6 นักวิชาการสาธารณสุข 3 1 - - 2 

7 นักวิชาการพัสด ุ 1 1 - - - 

8 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 - - - 

9 แพทยแผนไทย 1 1 - - - 

10 นักจัดการงานท่ัวไป 8 7 - - 1 

11 เจาพนักงานเภสัขกรรม 1 - - - 1 

12 เจาพนักงานธุรการ 1 - - - 1 

13 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 - - - 

14 เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 1 - - - 

15 พนักงานบัตรรายการโรค 2 2 - - - 

16 พนักงานประจําหองยา 8 8 - - - 

17 พนักงานโสตทัศนศึกษา 4 4 - - - 

18 พนักงานธุรการ 10 8 - - 2 

19 พนักงานพิมพ 18 16 - - 2 

20 พนักงานการเงินและบัญชี 1 1 - - - 

21 พนักงานบริการ 18 18 - - - 

22 ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกคส 2 2 - - - 

23 พนักงานประจําตึก 1 1 - - - 

24 ผูชวยชางท่ัวไป 1 1 - - - 

25 พนักงานชวยเหลือคนไข 100 98 - - 2 

รวม 191 175 - - 16 
ท่ีมา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจาหนาท่ี 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงอัตรากําลังลูกจางประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานจริง  

               ปงบประมาณ 2555-2559                     
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ลูกจางประจาํ พกส. พนักงานราชการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559จํานวน (คน)



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ผลการใหบริการบาํบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิต 

 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

แผนภูมิท่ี 4 แสดงผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

               ประจําปงบประมาณ  2557 - 2559

 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ประจําปงบประมาณ 2559  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย
วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  65   5.0000  
1.1  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเครือขายบริการ 
      สาธารณสุขใหมีบริการกระตุนพัฒนาการเด็กเด็ก 
      พัฒนาการลาชาดวยเครื่องมอืมาตรฐานกระทรวง 
      สาธารณสุข  

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.2  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา รพช./รพท./รพศ.  
      ใหมีระบบการเฝาระวังปญหาพฤติกรรม อารมณ    
      การเรียนรู ในเด็กวัยเรียนรวมกับโรงเรียนสงเสรมิ 
      สุขภาพ 

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.3  ระดับความสําเรจ็ของการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีม ี
      ปญหา / พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมคูเครือขาย 

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.4  ระดับความสําเรจ็ในการสนับสนุนให รพช.ในเขต 
      รับผิดชอบมีการจัดบริการสงเสรมิสุขภาพจิตและ 
      ปองกันปญหาสุขภาพจติแกผูสูงอายุกลุมเสี่ยงท่ีมา 
      รับบริการ (ในคลินิกสูงอาย/ุคลินิก NCD) 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.5  ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนา รพช.ใหมีบริการ 
      ดูแลดานสังคมจติใจท่ีมีคุณภาพและเช่ือมโยงกับ 
      ระบบบริการตามกลุมวัย 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 
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4.6500 
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4.9500 

5.0000 

5.0500 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม

ป 2557 ป 2558 ป 2559

คะแนน
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย
วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
1.6   ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความรูสุขภาพจิต 
       และจิตเวชสูสังคม 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.7   ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมการเขาถึงบริการ 
       ผูปวยโรคจิตในพ้ืนท่ีและไดรบัการดูแลตอเน่ือง 

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.8   ระดับความสําเร็จในการผลกัดันใหหนวยบริการ 
       สาธารณสุขในจังหวัดท่ีรับผดิชอบมีการบริการ 
       แกผูปวยโรคซึมเศรา 

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

1.9   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบริการผูประสบ 
       ภาวะวิกฤตกลุมเสีย่งใหเขาถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.10 ระดับความสาํเรจ็ของการดแูลชวยเหลือและติดตาม 
       เฝาระวังผูพยายามฆาตัวตายอยางตอเน่ือง 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.11 ระดับความสาํเรจ็ของการพัฒนาระบบบริการ 
       สุขภาพจิตและจิตเวชสําหรบัเด็กและวัยรุนท่ีม ี
       คุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท.(ระดับ A และ S)  
       และรพช. (M2)  

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.12 ระดับความสาํเรจ็ในการพัฒนาระบบบริการ 
       สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ีมีคณุภาพ 
       มาตรฐานระดับ 1 ทุกดาน ในรพศ./รพท.   
       (ระดับ A และ S) และรพช. 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.13 ระดับความสาํเรจ็ในการพัฒนาหนวยงานใหม ี
       การจัดบริการแกผูปวยรุนแรง ยุงยาก ซับซอน  
       เรื้อรัง ท้ังในจิตเวชเด็ก/วัยรุน และผูใหญไดอยาง 
       มีคุณภาพปลอดภยั 

ระดับ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

1.14 รอยละของผูปวยจิตเวชยาเสพติดท่ีหยดุเสพ 
       ตอเน่ือง 3 เดือนหลังจําหนายจากการบําบัด  

ระดับ 5.50 รอยละ 92 94.66 5.0000 0.2750 

1.15 ระดับความสาํเรจ็ในการพัฒนาหนวยงาน 
       สูความเปนเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ  
       Excellence Center 

รอยละ 3 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1500 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  10   5.0000  
2.1  ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา/คูมือการใหบริการ 
      ประชาชน 

ระดับ 10 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.5000 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  15   5.0000  
3.1  ระดับความสําเรจ็ของการเบิกจายเงิน  
      งบประมาณรายจายงบดําเนินงาน 

ระดับ 3.75 รอยละ 96 100 5.0000 0.1875 

3.2  รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตาม 
      เปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

รอยละ 3.75 รอยละ 90 99.65 5.0000 0.1875 

3.3  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตาม 
      มาตรการการประหยดัพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 3.75 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1875 

3.4  รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบริหาร 
      จัดการดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

รอยละ 3.75 รอยละ 80 100 5.0000 0.1875 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย
วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  10   5.0000  
4.1 รอยละของประสิทธิภาพของการจัดสงขอมูล 
     ดานการแพทยและสุขภาพเขาสูระบบ Data   
     Center ผูปวยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต 

ระดับ 5 รอยละ 80 95.63 5.0000 0.2500 

4.2 คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการดําเนินงานเพ่ือ 
     เสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากร 
     บุคคลของหนวยงาน ( HR Scorecard) 

คะแนน 5 รอยละ 65 66.09 5.0000 0.2500 

รวม  100    5.0000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการใหบริการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิต 
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การใหบริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปงบประมาณ 2555 - 2559 

รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 
1. จํานวนผูปวยนอกท้ังหมด (ราย) 78,970 74,504 75,378 83,114 86,015 
2. จํานวนผูปวยนอกใหม (คน) 7,282 7,342 6,482 6,526 6,157 
3. จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน (ราย) 324 298 310 342 353 
4. จํานวนผูปวยในท้ังหมด (ราย) 7,126 6,532 6,581 6,386 5,921 
5. จํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน (ราย) 317 288 295 293 271 
6. จํานวนผูปวยรับไวรักษา (ราย) 
- รับครั้งแรก 
- รับครั้งรอง 

3,409 
1,248 
2,161 

3,098 
1,135 
1,954 

2,988 
1,099 
1,889 

2,873 
1,061 
1,812 

2,672 
961 

1,711 

7. จํานวนผูปวยจําหนาย (ราย) 3,411 3,108       2,972       2,865 2,757 
8. จํานวนวันเฉลี่ยท่ีผูปวยรักษาในโรงพยาบาล 44 33 31 31 32 
9. จํานวนวันอยูโรงพยาบาล 115,927 105,073 107,624 106,872 99,090 
10. จํานวนวันผูปวยจําหนาย 150,770 103,427 93,090 89,582 88,885 
11. อัตราการครองเตียง  85.84 77.80 79.70 79.14 73.17 
  
ท่ีมา : ฐานขอมูลเวชสถิติ ฝายเวชระเบียน  
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงจํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน     

       ปงบประมาณ 2555 - 2559 

ผลการใหบริการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2555 – 2559 

จํานวน 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงจํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน     

          ปงบประมาณ 2555 - 2559 
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แผนภูมิท่ี 7  แสดงจํานวนวันเฉลี่ยท่ีผูปวยรักษาในโรงพยาบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 8  แสดงอัตราการครองเตียง  ปงบประมาณ 
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แผนภูมิท่ี 9  แสดงจํานวนผูปวยนอกท้ังหมด 5 อันดับโรคแรก  ปงบประมาณ 2557 – 2559 

 
 
แผนภูมิท่ี 10  แสดงจํานวนผูปวยจําหนายท้ังหมด 5 อันดับโรคแรก  ปงบประมาณ  2557 – 2559 

 
 

27,374
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3,280
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29,269

7,285
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โรคจิตเภท (F20)

วิตกกังวล (F41)

โรคซึมเศรา(F32)

โรคอารมณสองขั้ว (F31)

ความผิดปกติทางจติและ
พฤติกรรมจากการเสพ

แอลกอฮอล (F10)
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สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาปรับปรุงระบบและ

การบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศ

ระดับประเทศ 
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 ในปงบประมาณ  2559  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ไดดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณท่ีใชในการพัฒนางาน ท้ังสิ้น 5,611,479.55  บาท  40  โครงการ  
มีผลลัพธการดําเนินงาน และโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศระดับประเทศ 

 
เปาประสงค :   1. ผูปวยโรคซึมเศราในประเทศไทยเขาถึงบริการ  

     และไดรับบริการท่ีดีเลิศ มีคุณภาพจนหาย ทุเลา  
     ไมกลับเปนซํ้า  
  2. ผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลไดรับ 
     บริการทีดีเลิศ มีคุณภาพจนหาย ทุเลา ไมกลับเปนซํ้า 

 กลยุทธ :  ปรับปรุงระบบบริการ
ระดับ SSS สําหรับโรคซึมเศรา  

 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลงาน 

1. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ รอยละ 43 48.50 
2. อัตราการทุเลาของผูปวย โรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล   รอยละ 95 98.97 
3. อัตราผูปวยโรคซึมเศรากลับเปนซํ้า (Relapse) รอยละ 20 18.36 

4. อัตราผูปวยโรคซึมเศราเกิดภาวะแทรกซอนขณะรับไวรักษาใน  
 โรงพยาบาล (Complication) 

รอยละ 0 0 

5. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของผูปวยโรคซึมเศราในเขตบริการสุขภาพท่ี 10   รอยละ 0 0.0023 
6. อัตราการหลบหนีสําเร็จของผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล  0 0 
7. อัตราการไดรับบาดเจ็บของผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในรงพยาบาล รอยละ 0 0 

8. อัตราความพึงพอใจของผูปวยโรคซึมเศราและญาติ รอยละ 90 98.88 

 
มีโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ  4  โครงการ  งบประมาณท่ีใชพัฒนางาน  268,700  บาท ดังนี ้

1. โครงการอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการแกปญหา (Problem Solving Therapy: PST)  
2. โครงการอบรมโปรแกรมการบําบัดคูรักตานเศรารักเราสรางสุข (Couple-focused therapy) เพ่ือการ 

บําบัดโรคซึมเศราในคนไทย 
3. โครงการอบรม Reminiscence 
4. โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผูปวย 

                 โรคซึมเศราและโรคทางจิตเวช 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
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ผลการดําเนินโครงการสําคัญ 
1. โครงการอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการแกปญหา (Problem Solving Therapy : PST)  

 วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการบอรมมีความรู ทักษะ และสามารถบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการ
แกปญหา 

 กลุมเปาหมาย   ผูเขารวมอบรม ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ท่ีผานการ
อบรมการใหคําปรึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลในเครือขายบริการ
สุขภาพท่ี 10  จํานวนท้ังสิ้น 49 คน  

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน 55,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 

 ผลการดําเนินโครงการ    
1. ดําเนินการอบรม ระหวางวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม 50 ป  
2. จากการประเมินผลโครงการ พบวา ผูเขารวมการอบรมมีความรูและทักษะในการบําบัดดวยการ

แกปญหา (Problem Solving Therapy : PST) ซ่ึงวัดจากการฝกปฏิบัติ และการทดสอบกอนและหลัง
การอบรม ซ่ึงมีผูผานการทดสอบท้ังหมด จํานวน 49 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล    
  โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  คือ พัฒนา 
ปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศระดับประเทศ  ซ่ึงจากการดําเนินโครงการอบรมการ
บําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการแกปญหา (Problem Solving Therapy : PST)   สงผลใหผูปวยโรค
ซึมเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลไดรับบริการทีดเีลิศ มีคุณภาพจนหาย ทุเลา ไมกลับเปนซํ้า  
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2. โครงการอบรมโปรแกรมการบําบัดคูรักตานเศรารักเราสรางสุข  (Couple - focused therapy)  

 วัตถุประสงค   เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและทักษะการบําบัดในคูสามี หรือภรรยาท่ีปวยดวยโรคซึมเศรา 
สามารถฟนตัวไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาไดในระยะยาว 

 กลุมเปาหมาย      ผูเขารวมอบรม   ประกอบดวย  แพทย   พยาบาลวิชาชีพ  นักสังคมสงเคราะห   
นักจิตวิทยาท่ีผานการอบรมหลักสูตร  Basic  Counseling  จํานวน  26  คน     

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน 186,010 บาท (จากกรมสุขภาพจิต  132,620 บาท และ
จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  53,390 บาท) 

 ผลการดําเนินโครงการ   
1. ดําเนินการอบรมดวยกัน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 30 มีนาคม ถึง 1  เมษายน 2559 และ

ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 12–13 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 50 ป 
2. จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงหลังจากไดผานการอบรมระยะท่ี 1 แลวมีการสรุปผลการได

ปฏิบัติงานจริงในระยะท่ี 2 พบวา ผูเขารวมการอบรมสามารถใหการบําบัดคูสามีหรือภรรยาท่ีปวยดวย
โรคซึมเศราได   

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล   
 โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  คือ พัฒนา 
ปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศระดับประเทศ  ผลจากการดําเนินโครงการอบรมการ
บําบัดคูรักตานเศรา รักเราสรางสุข  ทําใหตัวชี้วัดอัตราการทุเลาของผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาใน
โรงพยาบาล  มีผลการดําเนินงาน รอยละ 98.97  ซ่ึงเกินกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว (เปาหมาย รอยละ 95)  
สงผลใหผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลไดรับบริการทีด ีมีคุณภาพจนหาย ทุเลา     
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3. โครงการอบรม Reminiscence  

 วัตถุประสงค    
     เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเทคนิค 
และวิธีการบําบัดผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคซึมเศรา 
ดวยการระลึกความหลังท่ีเปนสุข   
(Reminiscence  therapy)     

 กลุมเปาหมาย    ผูเขารวมอบรมประกอบดวย   
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธิ์    จํานวน  30   คน     

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   จํานวน 
65,500 บาท   (จากกรมสุขภาพจิต) 

 ผลการดําเนินโครงการ 
1. ดําเนินการอบรมดวยกัน ระหวางวันท่ี 20–22 มกราคม 2559 ณ หองประชุม 50 ป 
2. จากการประเมินผลโครงการ บุคลากรท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการบําบัด

ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคซึมเศราดวยการระลึกความหลังท่ีเปนสุข  (Reminiscence  therapy)   ซ่ึงเปน
การบําบัดทางจิตใจรูปแบบหนึ่งท่ีมีหลักฐานยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคซึมเศราในผูสูงอายุโดย
มุงเนนไปท่ีความทรงจําท่ีดีและมีความหมายตออารมณความคิดและความรูสึกในอดีต และตอเนื่องมาถึง
ปจจุบัน ชวยใหอาการของโรคซึมเศราลดลง  เพ่ิมความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เพ่ิมความพึงพอใจในชีวิต
และความผาสุกในชีวิต จนทําใหผูปวยสามารถปรับตัวไดดีข้ึน  ซ่ึงวัดจากการฝกปฏิบัติและการทดสอบ
หลังการอบรมมีผูผานการทดสอบ ท้ังหมด จํานวน 30 คน      

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล   
  โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  คือ พัฒนา 
ปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศระดับประเทศ  ผลจากการอบรม Reminiscence สงผล
ใหผูปวยโรคซึมเศราที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลไดรับบริการทีด ีมีคุณภาพจนหาย ทุเลา ไมกลับเปนซ้ํา  ซึ่ง
สามารถสะทอนไดจากผลการปฏิบัติงานในตัวชี้วัดอัตราการทุเลาของผูปวยโรคซึมเศราท่ีรับไวรักษาใน
โรงพยาบาล  มีผลการดําเนินงาน รอยละ 98.97 (คาเปาหมายรอยละ 95)  และอัตราผูปวยโรคซึมเศรากลับ
เปนซํ้า (Relapse)  รอยละ 18.36 (คาเปาหมายรอยละ 20)  อัตราผูปวยโรคซึมเศราเกิดภาวะแทรกซอน
ขณะรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Complication)  รอยละ 0  
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผูปวยโรคซึมเศรา    
    และโรคทางจิตเวช 
 

 วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ สามารถนํา

ความรูท่ีไดไปทบทวน ปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพ  และทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูปวยโรคซึมเศราได

รับทราบและปฏิบัติตามกิจกรรมและความรับผิดชอบในการใหบริการผูปวยโรคซึมเศราไดอยางครอบคลุมตาม

ประเด็นปญหาของผูปวย 

 กลุมเปาหมาย   ตัวแทนของหนวยงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และทีมทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูปวย

โรคซึมเศรา 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ  จํานวน   15,580  บาท  จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

 ผลการดําเนินโครงการ 

1. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผูปวยโรคซึมเศรา

และโรคทางจิตเวช ดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 50 ป  

2. ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในระบบเอกสารคุณภาพ สามารถบอกถึงข้ันตอนในการขอออกเอกสาร

คุณภาพ และอธิบายวิธีการท่ีจะนําความรูไปไปปรับปรุงเอกสารคุณภาพในความรับผิดชอบไดเหมาะสม  

ผูเขารวมประชุมไดรับทราบข้ันตอนการใหบริการผูปวยในคลินิกโรคซึมเศรา และทีมสหวิชาชีพท่ีรับผิดชอบใน

การบําบัดผูปวยโรคซึมเศรามีแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทของแตละวิชาชีพอยางชัดเจนมากข้ึน  

3. เนื่องจากในการจัดกิจกรรมไมไดประเมินโดยใชแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูความเขาใจ และการนําความรูไป

ปฏิบัติก็จะตองติดตามประเมินจากการปฏิบัติงานในระยะยาว   ดังนั้นเม่ือสิ้นสุดการจัดประชุม จึงยังไม

สามารถบอกไดถึงการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการไดครบถวน  แตไดมีการประเมินผลลัพธ 

คือความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมจํานวน 69 คน ซ่ึงพบวา ผูเขารวมประชุมมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

a. ตอเนื้อหาความรูท่ีไดรับ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 73.9   

b. ตอสื่อ/เอกสารประกอบการถายทอด มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 80.1 

c. ตอลักษณะการถายทอดความรู มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 84.1    

d. ตอวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 79.7 

e. ตอระยะเวลาท่ีใช มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดรอยละ 71.0   

f. มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากถึงมากท่ีสุดรอยละ 85.5    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงระบบบรกิาร 

โรคจิตเวชยุงยาก ซับซอน รุนแรง  

ใหไดมาตรฐาน   
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน 
 
เปาประสงค : ผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรง ในเขตสุขภาพ 

ท่ี 10 ไดรับบริการท่ีดี มีคุณภาพ จน หาย ทุเลา 
ไมกลับเปนซํ้า และไมเปนอันตรายตอตนเอง
ครอบครัวและชุมชน      

 กลยุทธ :  ปรับปรุง Supra tertiary 
service โรคจิตเวชท่ียุงยากซับซอน
รุนแรง   

 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลงาน 

1. อัตราการรับผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง เรื้อรัง ไวรักษาใน
โรงพยาบาล 

รอยละ 90 95.28 

2. อัตราการหาย ทุเลา ของผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ท่ีรับไว
รักษาในโรงพยาบาล  (ผูปวยโรคจิตเภท (F20)  และผูปวยโรคกลุมความ
ผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา  (F10) 

รอยละ 
  

98 
 

99.70 
  

3. อัตราผูปวยกลับมารักษาซํ้าภายใน 28 วัน รอยละ 2 3.42 
4. อัตราผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนขณะรับไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 0 0.04 

5. อัตราผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนในการรักษาแบบผูปวยนอก รอยละ 0 0 

6. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 0 0 

 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 7  โครงการ  งบประมาณท่ีใชพัฒนางาน  243,115  บาท  ไดแก 

1. โครงการบําบัดผูปวยโรคสมาธิสั้นแบบกลุม 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระตุนการรับรูความรูสึกท่ีหลากหลายดวยหอง Snoezelen 
3. โครงการอบรมกลุมผูปกครองเพ่ือการดูแลเด็กออทิสติก 
4. โครงการประชุมเพ่ิมพูนองคความรูและทักษะการใชเครื่องมือประเมินผูปวยจิตเภท 
5. โครงการการพัฒนาระบบเฝาระวังผลขางเคียงอันไมพึงประสงคจากยา ADR 
6. โครงการอบรมเทคนิคการใหขอมูลและเสริมพลังผูปวยและญาติ 
7. โครงการอบรมใหความรูเทคนิคการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติด 
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ผลการดําเนินโครงการสําคัญ 
1. โครงการบําบัดผูปวยโรคสมาธิส้ันแบบกลุม    

 วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผูดูแลใหมีทักษะดาน 

การดูแลผูปวยโรคสมาธิสั้นไดอยางเหมาะสม 

และครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลผูปวยสมาธิสั้น 

และผูปวยสมาธิสั้นมีทักษะทางสังคมดีข้ึน สามารถ 

ควบคุมอารมณ พฤติกรรมของตนเองไดดีข้ึน 

 กลุมเปาหมาย ผูเขารวมโครงการมีจํานวน 9 ครอบครัว 

ประกอบดวย  ผูปวยสมาธิสั้นจํานวน 10 คน   

บิดา จํานวน 5  คน  มารดา  จํานวน 9 คน   

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

จํานวน 4,000 บาท (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ    

   หลังการอบรมผูเขารวมโครงการ มีความรู ทัศนคต ิ  

และทักษะ ในการดูแลผูปวยโรคสมาธิสั้นเพ่ิมข้ึนทุกคน  คิดเปน รอยละ 100   

โดยขอมูลประเมิน CBCL (Child Behavior  

Checklist) ฉบับภาษาไทย  ผูปวยเด็กโรคสมาธิสั้น 

 อายุระหวาง 7-12 ป จํานวน 10 คน เปนเพศชาย  

ท้ังหมด การประเมิน CBCL (ฉบับผูปกครอง) พบวา  

รอยละ 100 ผูปกครองประเมินวาเด็กมีพฤติกรรมดีข้ึน 

 โดยมีคะแนนอาการท่ีเปนปญหา(คะแนน>95% tile)  

ลดลงอยูในระดับท่ีไมเปนปญหา (คะแนน < 95% tile) 

ซ่ึงพบวาลดลงมาถึงคะแนนท่ีนอยกวา 70% tile   

จากการบันทึกพฤติกรรมผูปวยสมาธิสั้นท่ีเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล  

พบวา ทุกคนสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมทําตามกติกาการเขารวมกิจกรรมได  

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล  
 โครงการบําบัดผูปวยโรคสมาธิสั้นแบบกลุม  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของโรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธิ ์ คือ ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน   ผลลัพธจากการ
ดําเนินโครงการสงผลใหผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ในเขตสุขภาพท่ี 10 ไดรับบริการท่ีดี มีคุณภาพ 
จน หาย ทุเลาไมกลับเปนซํ้า และไมเปนอันตรายตอตนเองครอบครัวและชุมชน จากการปรับปรุงระบบระบบ
บริการ Supra tertiary service โรคจิตเวชท่ียุงยากซับซอนรุนแรง ของโรงพยาบาล 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การกระตุนการรับรูความรูสึกท่ีหลากหลายดวยหอง Snoezelen   

 วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมองคความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวช  ความรูดานการประเมินและวางแผน
กิจกรรมการรักษาดวย multi-sensory approach และ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใชเครื่องมือประเมิน การเลือกใช
อุปกรณและจัดสิ่งแวดลอม และออกแบบกิจกรรมในหอง Snoezelen สําหรับผูปวยจิตเวชไดอยางเหมะสม  

 กลุมเปาหมาย ไดแกทีมสหวิชาชีพท่ีดูแลผูปวยจิตเวชเด็ก  ในกลุมงานจิตเวชเด็กและวัยรุน ประกอบดวย 
จิตแพทยเด็กและวัยรุน  พยาบาลวิชาชีพ  นักกิจกรรมบําบัด จํานวน  3 คน  

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   จํานวน  52,860  บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 

 ดําเนินการโดยสงบุคลากรศึกษาดูงาน ณ.ภาควิชากิจกรรมบําบัดคณะเทคนิคการแพทย  ม.เชียงใหม  25 - 26 
เมษายน 2559 แนวทางการประยุกตใชสนูซีเล็น (Application of snoezelen) และไดนํามาปรับปรุงระบบ
ระบบบริการเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุนภายในโรงพยาบาล 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 โครงการดังกลาวเปนการพัฒนางานภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ 
คือ ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน   ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ 
สงผลใหผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ในเขตสุขภาพท่ี 10 ไดรับบริการท่ีด ีมีคุณภาพ จน 
หาย ทุเลาไมกลับเปนซํ้า  
  
 รูปภาพการดําเนินงานหรือกิจกรรม 

ฝกอบรม Snoezelen 

       
หองฝก Snoezelen 

White room       Adventure room   
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3. โครงการอบรมกลุมผูปกครองเพ่ือการดูแลเด็กออทิสติก 

 วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะของผูปกครองเด็กออทิสติกใหสามารถ ดูแลผูปวยออทิสติก
ไดอยางเหมาะสมมากข้ึน 

 กลุมเปาหมาย     ผูปกครอง/ผูดูแลเด็กออทิสติกท่ีสนใจเขารวมประชุม จํานวน (53 คน/53 ครอบครัว) 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน  1,855   บาท   (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ 
1. ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.7 มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป จํานวน 9 คน รองลงมาคืออายุระหวาง 41-50ป จํานวน   8 คน คิดเปนรอยละ 30.0
และ 26.7 ตามลําดับ มีสถานภาพสมรส (คู) คิดเปนรอยละ76.7 รองลงมาคือหยา จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 16.7 ประกอบอาชีพคาขายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.0 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร คิดเปน
รอยละ 23.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 33.3 มีรายไดตอเดือน อยูท่ีระดับ 1,000 -10,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
60.0 ระยะเวลาท่ีดูแลเด็กออทิสติก อยูในชวง 1-5 ปและชวง 5-10 ป  คิดเปนรอยละ 73.3 และ 26.7 
ตามลําดับ 

2. โดยภาพรวมคาเฉลี่ยของคะแนนความรู ทัศนคติและทักษะของผูเขารับการอบรม หลังเขารับการอบรม 

สูงกวากอนการอบรมกลุมผูปกครอง แสดงถึงผูเขารับการอบรมมีความรู ทัศนคติและทักษะในการดูแล

เด็กเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. นํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนารูปแบบการใหบริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูปกครองในการดูแล

เด็กออทิสติกในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

4. การชวยเหลือผูปกครองและเด็กควรคํานึงถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการรับรูภาระการดูแล โดย
ใหบริการตามความตองการและปญหาท่ีพบ ซ่ึงจะชวยใหผูปกครองสามารถดูแลเด็กออทิสติกไดอยาง
เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

5. พิจารณาจัดใหมีกลุมผูปกครองซ่ึงจะตองดูแลกันเอง เพ่ือความยั่งยืนตอไป  

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล  
 โครงการอบรมกลุมผูปกครองเพ่ือการดูแลเด็กออทิสติก  เปนการพัฒนางานภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์  คือ ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหได
มาตรฐาน ผลลัพธจากการดําเนินโครงการสงผลใหผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ในเขตสุขภาพท่ี 10 
ไดรับบริการท่ีด ีมีคุณภาพ จน หาย ทุเลาไมกลับเปนซํ้า และไมเปนอันตรายตอตนเองครอบครัวและชุมชน จาก
การปรับปรุงระบบระบบบริการ Supra tertiary service โรคจิตเวชท่ียุงยากซับซอนรุนแรง ของโรงพยาบาล 
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4. โครงการประชุมเพ่ิมพูนองคความรูและทักษะในการใชเครื่องมือประเมินผูปวยจิตเภท 

 วัตถุประสงค  เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือ PASS, AWS และ PTP ในการประเมิน

ผูปวยจิตเภท 

 กลุมเปาหมาย  แพทย  พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และเภสัชกร  

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ  จํานวน  62,400 บาท (จากกรมสุขภาพจิต) 

 ผลการดําเนินโครงการ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการใชเครื่องมือประเมินผูปวยจิตเภท ดําเนินการเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
2559 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 19 คน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนองคความรูและทักษะการใชเครื่องมือ จํานวน 3 รุน ดําเนินการในวันท่ี 16, 17 
และ 18 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์มีผูเขารวมอบรม จํานวน 137 คน   

3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเขารวมประชุมมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือ PASS, AWS และ PTP 
ในการประเมินผูปวยจิตเภทซ่ึงประเมินไดจากสังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมและการฝกปฏิบัติ 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล   
 โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ คือ ปรับปรุง
ระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ สงผลใหการ
ดําเนินงานในตัวชี้วัดอัตราการหาย ทุเลา ของผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล  
(ผูปวยโรคจิตเภท (F20 มีผลงานรอยละ 99.42 )   และผูปวยโรคกลุมความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา  
(F10) มีผลงานรอยละ 100  
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5. โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังผลขางเคียงอันไมพึงประสงคจากยา ADR 

 วัตถุประสงค 
1. พัฒนากระบวนการเฝาระวังและการประเมินซํ้ารวมกันระหวางกลุมงานแพทยและกลุมงานเภสัชกรรม 

 2. เกิดการทบทวนรวมกันอยางมีระบบ 

 3. พัฒนารูปแบบการบันทึกขอมูลในเวชระเบียนใหเขาใจตรงกัน 

 4. ทบทวนและปรับปรุงองคความรูใหทันสมัย 

  กลุมเปาหมาย   แพทยและเภสัชกรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ     ไมใชงบประมาณ 

  ผลการดําเนินโครงการ 

 1. ดานการสื่อสารดานยา พบวาไมมีปญหาท่ีเกิดจากการแพยาซํ้า, มีการบันทึกขอมูลดานการแพยา, ภาวะ
ขางเคียงหรือไมพึงประสงคจากยาอยางชัดเจน 
 2. แพทยสามารถนําขอมูลท่ีทันสมัยมาใชเปนแนวทางการดูแลผูปวยท่ีเกิดปญหาจากการใชยาได เชน การ
เลือกใชยาใหมเม่ือผูปวยเกิดภาวะ hyponatremiaหรือ QTc prolonged ไดอยางเหมาะสม, การคนหาและรักษาภาวะ
โรครวมท่ีพบได เชน ภาวะสับสน (delirium) 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล  
  โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ คือ ปรับปรุงระบบ
บริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ไมพบอุบัติการณแพทยจาย
ยาท่ีทําใหเกิดการแพยาซํ้า มีการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับการแพยา หรือเกิดภาวะขางเคียงจากการใชยาระหวางแพทยและ
เภสัชกรทุกราย   สงผลใหผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรง เรื้อรัง ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
ไดรับบริการท่ีดี มีคุณภาพ ไมเกิดภาวะแทรกซอนในการรักษาพยาบาล  หาย ทุเลา  ไมกลับเปนซํ้า และไมเปนอันตราย
ตอครบครัว และชุมชนเม่ือกลับสูสังคม 
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6. โครงการอบรมเทคนิคการใหขอมูลและเสริมพลังผูปวยและญาติ 

 วัตถุประสงค  เพ่ือใหพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานท่ีกลุมงานผูปวยนอกและผูปวยในมีความรูทักษะการใช

โปรแกรมการใหขอมูลและการเสริมพลังผูปวยและญาติ 

 กลุมเปาหมาย  พยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลแกผูปวยและญาติ  

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   จํานวน  62,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 

 ผลการดําเนินโครงการ   
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรอบรมเทคนิคการใหขอมูลและเสริมพลังผูปวยและญาติ ดําเนินการเม่ือ

วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 19 คน  
2. อบรมเทคนิคการใหขอมูลและเสริมพลังผูปวยและญาติ จํานวน 2 รุน โดยรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 3 – 4 

มีนาคม 2559 และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 10 – 11 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 50 ป มีผูเขารวมอบรม 
จํานวน 92 คน  

3. จากการอบรมเทคนิคการใหขอมูลและเสริมพลังผูปวยและญาติผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ 
สามารถใหขอมูลและการเสริมพลังใหแกผูปวยและญาติได ซ่ึงประเมินไดจากสังเกตการมีสวนรวมของผูเขา
อบรม การฝกปฏิบัติ การทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม ซ่ึงมีผูผานการฝกอบรม 67 คน 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล โครงการดังกลาวสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ คือ ปรับปรุงระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน 
รุนแรง ไหไดมาตรฐาน  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการ สงผลใหการดําเนินงานใน
ตัวชี้วัดอัตราการหาย ทุเลา ของผูปวยจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล  (ผูปวยโรค
จิตเภท (F20 มีผลงานรอยละ 99.42 )   และผูปวยโรคกลุมความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา  (F10) มี
ผลงานรอยละ 100  
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7. โครงการอบรมใหความรูเทคนิคการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติด 

 วัตถุประสงค  เพ่ือใหทีมสหวิชาชีพมีความรูและทักษะในการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใช   

สารเสพติด 

 กลุมเปาหมาย  ทีมสหวิชาชีพท่ีใหบริการดูแลผูปวย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 งบประมาณใชในการดําเนินโครงการ   จํานวน  60,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 

 ผลการดําเนินโครงการ   
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรอบรมเทคนิคการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใช 

สารเสพติด ดําเนินการเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 19 คน  
2. อบรมใหความรูเทคนิคการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติด จํานวน 2 รุน โดยรุนท่ี 1 

ระหวางวันท่ี 25 – 26 มกราคม 2559 และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27 – 28 มกราคม 2559  ณ หองประชุม 
50 ป มีผูเขารวมอบรม จํานวน 126 คน ดังนี้ 

3. จากการอบรมอบรมใหความรูเทคนิคการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติด ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการบําบัดผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติด  
ทําใหผูปวยจิตเภทท่ีมีปญหารวมจากการใชสารเสพติดไดรับการบําบัดท่ีมีความเฉพาะและเหมาะสม ซ่ึง
ประเมินไดจากสังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรม การฝกปฏิบัติ การอภิปราย ตลอดจนการนําไปใชงาน 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล   
 โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ คือ ปรับปรุง
ระบบบริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก ซับซอน รุนแรง ไหไดมาตรฐาน  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ   ผลลัพธจาก
การดําเนินโครงการ สงผลใหการดูแลและบําบัดรักษา ผูปวยท่ีมีปญหาจากความผิดปกติของพฤติกรรมจากการ
ดื่มสุรา ไดรับบริการท่ีดี มีคุณภาพ จน หาย ทุเลา ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อัตราการหาย 
ทุเลา ของผูปวยโรคกลุมความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา  (F10) มีผลงานรอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบวิจัย 

โรคซึมเศราใหเปนเลิศและอางอิง 

ในระดับประเทศ   
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบการวิจัยโรคซึมเศราใหเปนเลิศและอางอิงในระดับประเทศ 
 
เปาประสงค : ไดองคความรู เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิผล ลดการปวยและ
ความสูญเสียจากโรคซึมเศรา 

 กลยุทธ : 
1. ปรับปรุงระบบการวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแนวทางการเผยแพรผลงานวิจัยและเทคโนโลยี 
3. พัฒนา E-Library เก่ียวกับโรคซึมเศราท่ีเชื่อมโยง  
    เครือขายระดับชาติและนานาชาติ 
4. แสวงหาแหลงทุนในการสนับสนุนและวิจัยท้ังในประเทศ 
   และตางประเทศ 
5. สรางเครือขายนักวิจัยซึมเศราระดับชาติและนานาชาติ 
 

 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลงาน 

1. จํานวนงานวิจัย องคความรูและเทคโนโลยีดานโรคซึมเศรา ท่ีดําเนินการ 
    สําเร็จ   

เรื่อง 1 4 

2. จํานวนงานวิจัย องคความรู และเทคโนโลยีดานโรคซึมเศรา ท่ีผานการ   
    วิจัย พัฒนาและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศรา  

เรื่อง 4 4 

3. จํานวนผลงานทางวิชาการเก่ียวกับโรคซึมเศราท่ีไดรับการคัดเลือกให  
    นําเสนอหรือไดรับรางวัลระดับประเทศ 

เรื่อง 1 2 

4. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอ หรือไดรับ 
    รางวัลระดับนานาชาติ 

เรื่อง 0 3 

5. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสาร 
    ระดับประเทศ 

เรื่อง 1 1 

6. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ 
    นานาชาต ิ

เรื่อง 0 3 

7. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา  E-Library เก่ียวกับโรคซึมเศรา ระดับ 5 5 

 
 มีโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ  4  โครงการ งบประมาณท่ีใชพัฒนางาน 2,182,000  บาท ไดแก  

1.  โครงการพัฒนาแบบจําลองพยากรณโรคซึมเศราไทยดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
2.  โครงการทดสอบโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยเทคนิค Cognitive Behavioral Therapy 

(CBT) 
3.  โครงการทดสอบโปรแกรมบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย Problem Solving Therapy (PST) 
4.  การทดสอบและประเมินผล CPG for MDD Comorbidity 
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บทคัดยอผลการวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการเผยแพรในประเทศไทย ปงบประมาณ 2559 
 
ผลของการบําบัดดวยการแกปญหาตออาการซึมเศราในผูท่ีเปนโรคซึมเศรา 
ธรณินทร กองสุข พบ.,วท..ม. ศ.ม.1,ดาราวรรณ ตะปนตาปร.ด.2,สมบัติ สกุลพรรณปร.ด.2,สุวิทอินทองพย.บ ,วท.ม2  

หวาน ศรีเรือนทอง พบ1 ,.จินตนา ลี้จงเพ่ิมพูนรป.ศ.1,หทัยรัตน ปฏิพัทธภักดีพย.ม1,พนิดา กองสุขพย.ม.1, และคณะ 
 

วัตถุประสงค:เพ่ือทดสอบผลของการบําบัดดวยการแกปญหา (Problem Solving Therapy :PST)ตออาการซึมเศราใน
ผูท่ีเปนโรคซึมเศรา 
 

วัสดุและวิธีการ: การวิจัยแบบ One group Experimental Designs (Single Blind Trial) สุมตัวอยางในผูปวย  
โรคซึมเศราท่ีไมไดรับยาตานเศราและขาดยาตานเศรามากกวา 1 เดือน มีความรุนแรงของอาการซึมเศราระดับนอยและ
ปานกลางท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ จํานวน 16 คน ไดรับการบําบัดดวยการแกปญหาในผูปวยโรคซึมเศรา กิจกรรมมี 7 
ครั้ง โดยผูบําบัดท่ีผานการอบรมการบําบัดดวยการแกปญหาในผูปวยโรคซึมเศรา จํานวน 10 คน วัดผลดวยแบบประเมิน 
โรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) และ แบบประเมินอาการโรคซึมเศรา Hamilton Rating scale for depression (HRSD-
17) กอนการบําบัด หลังสิ้นสุดการบําบัด 2 สัปดาห ติดตาม 1 เดือนและ 3 เดือน วิเคราะหผลโดยใชหลักการของ 
intention to treat analysisดวยวิธี Last Observation Carried Forward (LOCF) วิเคราะห ขอมูลท่ัวไป และการ
หายจากอาการซึมเศราโดยใชสถิติเชิงพรรณนาใชPaired t testวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของอาการซึมเศราท่ี
ลดลง 
 

ผล: PST สามารถทําใหผูท่ีเปนโรคซึมเศรามีอาการซึมเศราลดลงจนหายทุเลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยคาเฉลี่ยความ
แตกตางของคะแนน9Q, HRSD หลังบําบัด 2 สัปดาหติดตาม 1 เดือน และ 3 เดือน ลดลงจากกอนบําบัดคือ 
9Q=8.37(95%CI=6.97-7.77), 9.00(95%CI=7.65-10.34),9.06 (95%CI=7.63-10.48)และ HRSD=8.43 (95%CI=5.76-
11.11), 9.00 (95%CI=6.87-11.12), 9.87 (95%CI=7.87-11.87) ตามลําดับอัตราการหายจากอาการซึมเศราหลังบําบัด 2 
สัปดาห (9Q=87.5%,HRSD=81.25%) ติดตาม 1 เดือน (9Q=93.75%,HRSD=87.5%) ติดตาม 3 เดือน (9Q=87.5%, 
HRSD=93.75%) 
 

สรุป: PST สามารถลดอาการซึมเศราในผูท่ีเปนโรคซึมเศราจนหายทุเลาไดและลดไดมากข้ึนเม่ือติดตามในระยะ 1เดือน  
3 เดือน 

 

คําสําคัญ :การบําบัดดวยการแกปญหา โรคซึมเศรา 

 

 

__________________________________ 
1โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
2มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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ผลของการบําบัดผูท่ีมีภาวะซึมเศราดวยพระศรีนวดแผนไทย 
ธรณินทร  กองสุข พบ.,วท.ม.,ศ.ม1.  จินตนา  ลี้จงเพ่ิมพูน  รป.ศ1. ชลธิชา สาระบูรย วท.บ. 1สุภาภรณ ทองเบ็ญจมาศ  

วท.ม.1 และคณะ     
 

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาผลการบําบัดผูท่ีมีภาวะซึมเศราดวยพระศรีนวดแผนไทยในหญิงท่ีมีภาวะซึมเศราระดับนอย 
 

วัสดุและวิธีการ: เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One group pre-post test experimental design กลุมตัวอยาง  
มีอาการซึมเศราระดับนอย ประเมินดวยแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) กอนการบําบัด หลังสิ้นสุดการบําบัด
ทันที วิเคราะหผลใชหลักการของ intention to treat analysis ดวยวิธี Last Observation Carried Forward บําบัด
ดวยโปรแกรมพระศรีนวดแผนไทย ระยะเวลา 60 นาที ประกอบดวย 5 ข้ันตอน บําบัดจํานวน 5 ครั้งหางกัน 2-4 วัน 
นาน 2-3 สัปดาห ดําเนินการในเดือน ธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 วัดผลลัพธดวย 9Q และแบบประเมินอาการโรค
ซึมเศรา Hamilton Rating scale for depression (HRSD-17) เปรียบเทียบความแตกตางของการหายจากอาการ
ซึมเศรากอนและหลังการบําบัดโดยใชสถิติ paired t - test วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยสถิติเชิงพรรณนา 
 

ผล: กลุมตัวอยาง 12 ราย ท้ังหมดเปนเพศหญิง อายุระหวาง 43 - 83 ป อายุเฉลี่ย 66.33 ป (SD = 11.23) ประเมิน
อาการซึมเศราเม่ือสิ้นสุดการบําบัดทันที พบวา คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.5  
p – value = 0.000 โดยความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (mean difference) 9Q = 6.00 (95% CI = 4.62 – 7.38) 
และ HRSD-17 = 5.83 (95% CI =5.09 – 10.07) และมีอัตราการหายหลังบําบัดทันที = 91.6% 
 

สรุป:  โปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยพระศรีนวดแผนไทย สามารถลดอาการซึมเศราในผูท่ีมีภาวะซึมเศราระดับ
นอยได อยางไรก็ตามควรทําการศึกษาในเพศชาย และติดตามผลการบําบัดระยะยาวตอไป 
 

คําสําคัญ : พระศรีนวดแผนไทย ภาวะซึมเศรา  

 

 

 

__________________________________ 
1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
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บทคัดยอท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสารระดับประเทศ โดยเผยแพรในเอกสารประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 8 
( 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies 

22-25 June 2016, Melbourne Convention and Exhibition Centre) 
 
ABSTRACT FOR INDIVIDUAL POSTER PRESENTATION 
 

ABSTRACT TITLE: Effect of Cognitive Behavioral Therapy Program  for Thai people with Major 
Depressive Disorders: A  Pilot Study 
 

ABSTRACT (350 WORD LIMIT)  
Aim : This study was to test the effect of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Program for Thai people 

with Major depressive disorders(MDD). 
 

Method :This research was One group Pre-Post test Experimental Designs (single blind trail). 

Participants were 14 of Thai people with mild to moderate MDD. Purposive sampling was used to 

collect the new cases with non-treated by antidepressant. They received this individual therapy  

program which has 12 sessions of  5 main steps, including 1) teaching knowledge about the cause of 

the depression, based on the concept of cognitive model, 2) giving knowledge of CBT 3) identify the 

negative automatic though, 4) negative automatic thoughts proving on reality, and 5) modify the 

thoughts and problem solving method were conducted by therapist. For the 1, 2, 3, 5 and 8 session 

were face to face approaches and sessions 4,6,7,9,10,11, and 12 each session via telephone, 

conducted by nine therapist who was trained to used this program. Duration of  the whole program 

was 6-8 weeks. The outcomes were evaluated by using 9Q and HRSD-17.Depressive score was 

collected before implementing the program, 1,3,5,8 and then after the end of program. Intention to 

treat analysis (ITT) and descriptive statistics and paired t-test were used to analyze the data. 
 

Results: All participants were 14 people (dropout=1,remain=13).We found that CBT reduced 
depressive symptoms from baseline significantly, response rate according to the score of 9Q and 
HRSD-17 was decreased more than 50% when participants received program at sessions 3,5 and 8 
with the percentage of 64.2,78.57, and 85.71, respectively. And at the end of program, the mean 
score of depression decrease from the baseline significantly,(9Q, HRSD-17 as 3.21 (SD=3.58),5.21 
(SD=5.07(p-value = .000), the remission rate was increased, ( 9Q & HRSD-17 = 92.85 % & 80%). 

 

Conclusion: CBT can decline depressive symptoms among Thai people with MDD. They response to 

the therapy at the beginning of session 3, and has more and more  effective when reached session 

5,8, and 12, respectively. This result confirmed that CBT was the therapy of choice for patients with 

mild to moderate MDD, and no needed of antidepressant prescribed for them.  
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ABSTRACT FOR INDIVIDUAL POSTER PRESENTATION 
 

ABSTRACT TITLE: Effectiveness of Problem Solving Therapy Program  for Thai patients with 
Major Depressive Disorder: a  Pilot Study 
 

ABSTRACT (350 WORD LIMIT)  
 

Aim :The objective of this pilot study was to determine the effects of Problem Solving Therapy (PST) 

on depressive symptoms and remission rate of  Thai people with mild to moderate Major depressive 

disorders. 
 

Method : This research used one group Pre-Post test Experimental Designs (Single blind trail). 
Thirteen13 of Thai people with mild to moderate of Major depressive disorders and untreated by 
antidepressant included in this study. The Problem Solving Therapy (PST) program comprises seven 
sessions ; 1) Explanation and explore the Five dimensional model of social problem solving,  
2) clarifications and understanding the problems 3) establishing goals and alternates way to solve the 
problems 4) selecting and practicing the solutions to solve the problem 5, 6) implementing the 
solution and assessing the results of solving 7) evaluation of progress and maintenance to  problems 
solving skills .This program consisted of four to eight weeks with a duration of 60-90 minutes by eight 
therapists who trained for PST program. Severity of depressive symptoms evaluated by using the 
Hamilton Rating scale for depression (HRSD-17) and  9 Questions of depression assessment (9Q) during 
baseline and two weeks after treatment. Intention to treat analysis (ITT) and descriptive statistics and 
paired t-test were used in analysis the data. 
 

Results:.The score  of Hamilton Rating scale for depression (HRSD-17) and 9 questions of depression 
assessment (9Q) among 11 participants were decreased more than 50% and two participants were 
decreased 40% at two weeks after treatment by PST. The, mean difference score between base line 
and two weeks follow-up after treatment of HRSD-17 and 9Q were 6.00 (SD=5.60), 3.08 (SD=2.87) 
(p=.000), respectively .At two week follow-up, The response rate after 2 weeks of treatment was 100% 
remission rates were 84.61%. 
 

Conclusion: PST was effectiveness in reducing  depressive symptoms and leading to remission of 

depression in Thai people with Major depressive disorders. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการฝกอบรม

ดานโรคซึมเศราและสุขภาพจิตใหเปนเลิศ

ระดับประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนาระบบการฝกอบรมดานโรคซึมเศราและสุขภาพจิตใหเปนเลิศระดับประเทศ 
 
เปาประสงค : 1. เปนแหลงฝกอบรมดานโรคซึมเศรา 

    ระดับประเทศ  
2. เปนแหลงฝกอบรมสุขภาพจิตและ 
    จิตเวชท่ัวไปสําหรับเครือขายบริการ 
    สุขภาพท่ี 10  
3. ผูสําเร็จหลักสูตรมีความม่ันในการ 
     ใหบริการสุขภาพจิต 

 กลยุทธ : 
1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานโรคซึมเศรา 
    และสุขภาพจิตท่ัวไป  
2. การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธและการตลาด 
    ดานการฝกอบรม 

 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลงาน 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีผานการประกันคุณภาพ หรือรับรองโดยสภาวิชาชีพ  หลักสูตร 1 1 
2. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมท่ีตรงตามความตองการและเปนท่ียอมรับของ 
    เครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 (AHB10) 

หลักสูตร 2 2 

3. รอยละของผูสําเร็จหลักสูตรมีความม่ันใจในการใหบริการสุขภาพจิต รอยละ 80 100 
4. จํานวนหลักสูตรท่ีฝกอบรมในระดับนานาชาติ หลักสูตร 1 n/a 

 
มีโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ   2  โครงการ งบประมาณท่ีใชพัฒนางาน 593,450  บาท 
 1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT 
 2.  โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุนท่ี 9 
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ผลการดําเนินโครงการสําคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT 

 วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยเชี่ยวชาญตามประเด็นปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาต ิ
และพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลใหมีความรู และทักษะในการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT   

 กลุมเปาหมาย  ไดแก พยาบาลวิชาชีพ  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห ท่ีผานการอบรมใหคําปรึกษา ท่ี
ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลเครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน  จํานวน   99,000  (จากกรมสุขภาพจิต)    

 ผลการดําเนินโครงการ มีดังนี้ 
     1. ประชุมคณะพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการระหวางวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2558 โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน 34 คน   

      2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือวิทยากรและเอกสารประกอบการอบรม และอบรมเพ่ือทดลองใช
 หลักสูตร ดําเนินการ 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2558 ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 5 – 
 6 กรกฎาคม 2559 มีผูเขารวมอบรมท้ัง 2 ระยะ จํานวน 38 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูเขาอบรม จํานวน 16 คน 
 วิทยากรจากภายนอก จํานวน 11 คน คณะทํางาน จํานวน 11 คน  
      3. ทําใหไดหลักสูตรการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT และผูเขารวมการอบรมสามารถใหการบําบัด
 แบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหบุคคลเขาใจและยอมรับปญหาของตนเอง รูจักตนเอง เขาใจตนเอง
 และเกิดการยอมรับนับถือตนเองมากข้ึน 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล   
 การพัฒนาหลักสูตรอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ของ
โรงพยาบาล คือ พัฒนาระบบการฝกอบรมดานโรคซึมเศราและสุขภาพจิตใหเปนเลิศระดับประเทศ ซ่ึงไดดําเนินการ
ภายใตกลยุทธและกระบวนงานในการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานโรคซึมเศรา เพ่ือเปาประสงคในการเปนแหลง
ฝกอบรมดานโรคซึมเศราระดับประเทศ ซ่ึงผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ทําใหหลักสูตรท่ีพัฒนาผานการประกัน
คุณภาพ หรือรับรองจากกรมสุขภาพจิต และไดรับความสนใจจากเครือขายท้ังในและนอกกรมสุขภาพจิต ในการสง
บุคลากรเขารับการอบรมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เอื้ออํานวยและสนับสนุนใหโรงพยาบาลเปนแหลงฝกอบรมดาน
โรคซึมเศราระดับประเทศ และเปนแหลงฝกอบรมสุขภาพจิตและจิตเวชท่ัวไปสําหรับเครือขายบริการสุขภาพท่ี 10 ใน
อนาคต 

 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT 
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2. โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุนท่ี 9 

 วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและระบบสุขภาพ สามารถสงเสริม 

ปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตในกลุมเสี่ยง คัดกรองปญหาสุขภาพจิต บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวย

จิตเวชได สามารถใชหลักฐานเชิงประจักษ ใหการดูแลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชอยางเปนระบบ โดย

ประสานความรวมมือกับครอบครัวและแหลงประโยชนจากชุมชนเพ่ือการดูแลอยางตอเนื่องในชุมชน และ

ประเมินผลลัพธการดูแลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได 

 กลุมเปาหมาย  พยาบาลวิชาชีพจากหนวยงานภายในและภายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต  

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ  จํานน 390,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต  70,000 บาท และจาก

คาลงทะเบียนจากหนวยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต) 

 ผลการดําเนินงานโครงการ 

1. โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุนท่ี 9 ดําเนินการระหวางวันท่ี 

1 กุมภาพันธ ถึง 31 พฤษภาคม 2559 รวม 16 สัปดาห ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

อุบลราชธานี และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื้อหาตลอดหลักสูตรรวม 16 หนวยกิต 

แบงเปนภาคทฤษฎ ี11 หนวยกิต และภาคปฏิบัต ิ5 หนวยกิต  

2. นักศึกษาท่ีเขารวมอบรมในครั้งนี้  ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ความเขมแข็งในการใหบริการ

ประชาชนดานสุขภาพจิตและจิตเวชอยางมีคุณภาพภายใตจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีการประเมินการมี

สวนรวม การฝกปฏิบัติ และการประเมินผลการฝกอบรมตลอดหลักสูตรมีผูผานตามเกณฑการประเมิน

ท้ังหมด 28 คน และไดรับการมอบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  

3. ระดับความพึงพอใจในการจัดอบรมมีประเด็นท่ีผูเขารวมอบรมพึงพอใจมากท่ีสุดอันดับแรก คือ วิทยากรมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับเนื้อหา/วิชาท่ีสอน และเปดโอกาสใหผูเขารับความรูมีสวนรวม รอยละ 32 อันดับสอง 

คือ วัตถุประสงคหลักสูตรและเนื้อหามีความสอดคลองกัน รอยละ 28  อันดับสาม คือ  วิทยากรสามารถ

ถายทอดไดบรรลุตามวัตถุประสงค และเนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา รอยละ 25 และประเด็นท่ี

ผูเขารวมอบรมพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา และรูปแบบการเรียนการสอน

ในภาพรวมเหมาะสม รอยละ 14 

 ผลลัพธจากการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล   
 โครงการดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 ของโรงพยาบาล คือ พัฒนาระบบการฝกอบรมดานโรค
ซึมเศราและสุขภาพจิตใหเปนเลิศระดับประเทศ ผลจากการดําเนินการภายใตกลยุทธและกระบวนงานใน
บริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ทําใหโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ไดรับความสนใจจากเครือขายจนสามารถเปดอบรมไดอยางตอเนื่องมาจนถึงรุนท่ี 9  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบจัดการขอมูล

สารสนเทศโรคซมึเศราของประเทศไทยและ

ขอมูลสารสนเทศของเขตสุขภาพที ่10 ใหมี

ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนาการจัดการขอมูลสารสนเทศโรคซึมเศราของประเทศไทยและขอมูลสุขภาพจิต 
                              ของเขตสุขภาพท่ี10 ใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค : 1. ขอมูลสารสนเทศโรคซึมเศรา ดานการ 

    บริการของประเทศไทยท่ีครบถวน     
    ถูกตอง เปนปจจุบัน 
2. ขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตและ 
    จิตเวช ของเขตสุขภาพท่ี 10 ครบถวน    
    ถูกตอง เปนปจจุบัน 

 กลยุทธ : 
1. พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาชองทางการถายทอด และสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศจากระบบไปยังผูใช 
 

 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลงาน 

25. รอยละของสารสนเทศท่ีจําเปนมีความทันสมัย  ถูกตอง พรอมเผยแพร รอยละ 70 100 
26. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ระดับ 5 5 

 
 กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ไดแก   การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศโรคซึมเศราใหทันสมัย เปนปจจุบัน  และ กิจกรรม
การพัฒนาระบบฐานขอมูลผูปวยจิตเวชรุนแรง ยุงยาก ซับซอน  ซ่ึงไมไดใชงบประมาณในการพัฒนางาน  
 
1. ผลการพัฒนาฐานขอมูลผูปวยจิตเวชท่ีเสี่ยงตอการกอความรุนแรง 

 

ผลงานเด่น

1.บนัทกึข้อมลูการคดักรอง
2.บนัทกึข้อมลูการประเมินความรุนแรง
3.บนัทกึข้อมลูการติดตาม

ประโยชน์ของโปรแกรม

4.สง่ข้อมลูรายงานกรม
5.สง่ข้อมลูผู้ ป่วยให้กบัสถานพยาบาล

 



 

 

 

 

 
 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริม สนับสนุน  

และกํากบัติดตามการบริการดานสขุภาพจิต

และจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6: ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี10   
 
เป้าประสงค์ : 1. สถานบริการสาธารณสุขใน 

   เขตสุขภาพท่ี 10 มีคุณภาพได้ 
   มาตรฐาน  
2. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วย 
   จิตเวช และผู้ประสบภาวะ  
   วิกฤต ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 
   ได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง   
   รวดเร็ว 

 กลยุทธ์ : 
1. พัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชท่ี 
    สอดคล้องกับบริบทของเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 10 
2. สนับสนุน / นิเทศ/ Coach ให้เครือข่ายสุขภาพจิต 
    สามารถบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข 
    ปัญหาในพ้ืนท่ี 

 
ผลลัพธ์การดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผลงาน 

1. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ ร้อยละ 43 43.87 
2. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ  ร้อยละ 70 118.86 
3. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติกในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ ร้อยละ 15 5.05 
4. ร้อยละของ รพศ./รพท. ท่ีได้รับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ 
   จิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ระดับ 1) 

ร้อยละ 30 71.43 

5. ร้อยละของ รพช. ท่ีได้รับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให ้
   มีคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับ 1)  

ร้อยละ 10 80.95 

6. ร้อยละของอําเภอท่ีมีทีม MCATT  มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 80 100 
 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน 10  โครงการ  งบประมาณท่ีใช้พัฒนางาน  2,377,200  บาท ได้แก ่
 1. โครงการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 10  
 2. โครงการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กในเขตบริการสุขภาพท่ี 10 ประจําปี 2559  
  3. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต  
 4. โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย   
 5. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ 
 6. โครงการเพ่ิมคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชท่ีสําคัญในระบบสาธารณสุข 
 7. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจสติปัญญา   
 8. โครงการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน 
 9. โครงการสร้างเสริมพัฒนาการล่าช้า 
 10. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “มหกรรมความสุข : ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมี 
               ความสุข” 
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ผลการดําเนินโครงการสําคัญ 
1. โครงการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี  10 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขต 

สุขภาพท่ี10  ใน รพศ./รพท. (ระดับ A และ S) และ รพช. (M2) 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร  แพทย์   

เภสัชกร  พยาบาล ครู และผู้ปกครอง  เขตสุขภาพท่ี 10   
ให้สามารถบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและเพ่ิมการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็ก 
4. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมระหว่างระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาใน

เขตอําเภอท่ีโรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่ 
• กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
1. ผูร้ับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  รพศ./รพท./รพช./สสจ. 
2. เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานระบบยาจิตเวช 
3. แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ  

จํานวน 350,000  บาท  (จากกรมสุขภาพจิต)   
• ผลการดําเนินโครงการ  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จํานวน 205  คน  
2. อบรมพัฒนาศักยภาพครูและพยาบาลในการคัดกรองช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต จํานวน  50  คน  
3. อบรมแพทย์เรื่องการตรวจวินิจฉัยบําบัดรักษาการส่งต่อโรคจิตเวชเด็ก  จํานวน  9  คน  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยบําบัดรกัษาสําหรับกุมารแพทย์ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1, M2  และ
โรงพยาบาลชุมชนท่ีมี  PG  เด็ก  จํานวน  52  คน 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพ่ีเลี้ยงวิชาการ  จํานวน 175  คน 
6. อบรมเภสัชกรในการบริหารจัดการยาจิตเวชเด็ก  จํานวน  70  คน  
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนดําเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จํานวน  50  คน  

• ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล   
 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเขตสุขภาพท่ี10 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาล ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ส่งผลให้มีผลสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดต่าง ดังน้ี 
1. ร้อยละ 16 ของ รพศ./รพท.ระดับ A/S มีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นท่ีมีคุณภาพในระดับ 1  

(วัดเฉพาะขีดความสามารถ) 
2. รอ้ยละ 100 ของ รพช. มีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นท่ีมีคุณภาพในระดับ 3 (วัดเฉพาะขีด
ความสามารถ) 
3. การเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติก  ร้อยละ  5.05  (ค่าเป้าหมายร้อยละ  15)  
4. การเข้าถึงบริการ  ADHD  ร้อยละ  1.86  (ค่าเป้าหมายร้อยละ  15) 
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2. โครงการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กในเขตบริการสุขภาพท่ี  10  ประจําปี  2559 
• วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรครู  มีความรู้  และทักษะในการวัดความสามารถ 
ทางเชาวน์ปัญญาโดยใช้เครื่องมือเชาวน์เล็ก 

2. เพ่ือให้บุคลากรครู  มีความรู้  และทักษะการใช้เทคโนโลย ี
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสติปัญญาเด็ก 

 

• กลุ่มเป้าหมาย ครูประถมศึกษาปีท่ี  1  จํานวน  97  คน  
 

• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ  จํานวน  543,200  บาท   
(จากสํานักงานเขตสุขภาพท่ี  10)   

• ผลการดําเนินโครงการ 
1. ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  จาก  5  จังหวัด  จํานวน  79  คน  แยกรายจังหวัดดังนี ้

จังหวัด เป้าหมาย จํานวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 
อุบลราชธาน ี 36 25 69.44 
ศรีสะเกษ 32 25 78.12 
ยโสธร 12 11 91.66 
อํานาจเจริญ 10 11 110 
มุกดาหาร 10 7 70 
รวม 100 79 79 

 
2. ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรม  

2.1 ผลการการทดสอบวัดความรู้และทักษะพบว่า  คะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ  97. 46 
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร  พบว่าพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 

ร้อยละ 69.49 
• ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล   

 ผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ ไดส้่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห ์วางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี 
โดยบุคลากรครผูู้ผ่านการอบรม  มีความรู้  และทักษะการใช้เทคโนโลย ีสามารถนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาสติปัญญาเด็ก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
• วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพบุคลากรในทีมวิกฤตสุขภาพจิต ให้มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน ให้สามารถดําเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตได้
3. เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และร่วมซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ  ในระดับ  จังหวัด และ

อําเภอ 
 

• กลุ่มเป้าหมาย  
1. ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต 
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับจังหวัด  ในเขตสุขภาพท่ี  
3. ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต ใน รพศ
4. ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตฉุกเฉิน ในระดับจังหวัด 
5. แกนนําชุมชนระดับอําเภอและตําบลนําร่อง  ในเขตสุขภาพท่ี  

• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ  
• ผลการดําเนินโครงการ 

บรูณาการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีม
ปฏิบัติการขับเคลื่อน  พ.ร.บ.สุขภาพจิต  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จํานวน 
ข้ึนไป  ร้อยละ  93.8  และในการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิกฤตสุขภาพจิต  แก่ผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรม  9  ชุมชน  ได้แก่  จังหวัดอํานาจเจริญ  
แผนแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรง
 กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
วางแผนแก้ไข   ปัญหาในพ้ืนท่ี และสนับสนุน 
มาตรฐาน ซึ่งผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการพบว่า 
ได้  ผู้ประสบภาวะวิกฤตในชุมชน  ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดความเสี่ยง

 
 
 
 

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต  

เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพบุคลากรในทีมวิกฤตสุขภาพจิต ให้มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน ให้สามารถดําเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตได้
เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และร่วมซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ  ในระดับ  จังหวัด และ

ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) กรมสุขภาพจิต 
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับจังหวัด  ในเขตสุขภาพท่ี  10 
ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต ใน รพศ. รพท. และ รพช.  ในเขตสุขภาพท่ี  
ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตฉุกเฉิน ในระดับจังหวัด และอําเภอเมืองอุบลราชธาน ี
แกนนําชุมชนระดับอําเภอและตําบลนําร่อง  ในเขตสุขภาพท่ี  10  

โครงการ  จํานวน     465,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต

รณาการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีม  MCATT  เก่ียวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต   
สุขภาพจิต  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จํานวน  140  คน มีความพึงพอใจ

และในการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิกฤตสุขภาพจิต  แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน 
ชุมชน  ได้แก่  จังหวัดอํานาจเจริญ  4  ชุมชน  และจังหวัดยโสธร  5  ชุมชน  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมซ้อม

แผนแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
ต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ ์ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
สนับสนุน / นิเทศ/ Coach ให้เครือข่ายสุขภาพจิต สามารถบริการอย่างมีคุณภาพ

ซึ่งผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการพบว่า แกนนําชุมชนในพ้ืนท่ีนําร่อง  สามารถดําเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต
ได้  ผู้ประสบภาวะวิกฤตในชุมชน  ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดความเสี่ยง
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เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพบุคลากรในทีมวิกฤตสุขภาพจิต ให้มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน ให้สามารถดําเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตได ้
เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และร่วมซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ  ในระดับ  จังหวัด และ

ในเขตสุขภาพท่ี  10 

) 

  เข้ากับการประชุมเชิง 
คน มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ระดับชุมชน  มีแกนนําชุมชนเข้าร่วม
ชุมชน  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมซ้อม

สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
สามารถบริการอย่างมีคุณภาพ

แกนนําชุมชนในพ้ืนท่ีนําร่อง  สามารถดําเนินงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต
ได้  ผู้ประสบภาวะวิกฤตในชุมชน  ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดความเสี่ยง 



 

4. โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางก
• วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือคุ้มครองผู้มีความผิดปกติทางจิต
ของผู้ป่วย ให้ได้รับการบําบัดรักษา
 2. เพ่ือใหเ้ครือข่ายนอกกระทรวง
เป็นแนวทางเดียวกัน 

• กลุ่มเป้าหมาย   ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
• งบประมาณท่ีใชใ้นการดําเนินโครงการ   
• ผลการดําเนินโครงการ 

บูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการ
องค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต  โดยมีเครือ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือถอดบทเรียนการ
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 
ติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี
และติดตามการบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต พ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ในการดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รดําเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตสุขภาพท่ี

คุ้มครองผู้มีความผิดปกติทางจิต และสังคมจากผู้มีความผิดปกติทางจิต
ให้ได้รับการบําบัดรักษา 

กระทรวงสาธารณสุข (มูลนิธ/ิอบจ./สถานสงเคราะห ์/ตํารวจ

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มูลนิธ ิอบจ. สถานสงเคราะห ์ตํารวจ ในเขตสุขภาพท่ี
ในการดําเนินโครงการ   50,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 

บูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต เข้ากับการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีม
โดยมีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกิจกรรม จํานวน 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือถอดบทเรียนการขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต จํานวน 23 
ต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี10  โดยภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี มีการดําเนินงานบูรณาการผลักดัน 

สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ส่งผลให้ร้อยละ 50 ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 
ในการดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เขตสุขภาพท่ี  10 

และสังคมจากผู้มีความผิดปกติทางจิต  ซึ่งมุ่งเน้นการปกป้องสิทธิ

ตํารวจ) เข้าใจ และมีการปฏิบัติให้

ในเขตสุขภาพท่ี 10 

อบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีม MCATT เก่ียวกับ
ร่วมกิจกรรม จํานวน 50 คน  และได้เข้าร่วม

23 คน  

ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับ
ดยภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี มีการดําเนินงานบูรณาการผลักดัน 

ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 มีการใช้ พ.ร.บ.
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5. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ 
• วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือประเมินปัญหาของผู้สูงอายุและความต้องการช่วยเหลือ 
2. เพ่ือประเมินปัญหาของบุคลากรสาธารณสุข  ในการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของผู้สูงอาย ุ
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน 
4. เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิก  NCD  หรือผู้สูงอายุ  ได้รับการเฝ้าระวังและได้รับการดูแล                     

ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจตามสภาพปัญหา 
• กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลท่ีรับผิดชอบคลินิก  NCD / ผู้สูงอาย ุ
• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ  จํานวน    80,000  บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 
• ผลการดําเนินโครงการ 
       ปีงบประมาณ  2559  ได้ดําเนินการให้มีพ้ืนท่ีนําร่อง  5  แห่ง  คือ  รพ.เสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ  รพ.ป่า
ติ้ว  จังหวัดยโสธร  รพ.กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รพ.หว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหารและ  รพ.น้ํายืน  จังหวัด
อุบลราชธานี  ผลการคัดกรองด้วยเครื่องมือ  2Q  ในคลินิกผู้สูงอายุและ  NCD   มีผลเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า  ร้อยละ  
94.16  และได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต  โปรแกรมสร้างสุข  5  มิติ นั้นได้นํากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพของ
ผู้รับบริการและบริบทของพ้ืนท่ี  ตามเป้าหมายโรงพยาบาลชุมชน  61  แห่ง  จาก  63  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  97.79   
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
 การดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุส่งผลให้ตัวชี้วัด  ระดับ
ความสําเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุม่เสี่ยงท่ีมารับบริการในคลินิก  NCD  หรือคลินิกสูงอาย ุ บรรลุเป้าหมายระดับ  5   
 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานในโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ 
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6. โครงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชท่ีสําคัญในระบบสาธารณสุข 
• วัตถุประสงค์     เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเวช  
• กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพท่ี 10 คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร 
• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ     จํานวน    320,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 
• ผลการดําเนินโครงการ       
  มีการอบรมบุคลากรแพทย์จบใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลบําบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 100 
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเขตสุขภาพท่ี 10 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาล ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วย
โรคจิตเวชรายใหม่ในพ้ืนท่ีนําร่องเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  5%  คิดเป็นร้อยละ  100  และพบว่า  อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชใน
เขตสุขภาพท่ี 10 = 118.86  (เป้าหมาย  55%)  ส่งผลต่อการให้ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
โรคจิตในพ้ืนท่ีและได้รับการดูแลต่อเนื่อง  บรรลุเป้าหมาย  ระดับ  5  
 

รูปโครงการเพิ่มคุณภาพระบบบรกิารโรคจิตเวชท่ีสําคัญในระบบสาธารณสุข 
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7. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจสติปัญญา 
• วัตถุประสงค์      เครือข่ายผู้พิการทางจิตใจสติปัญญามีชมรมท่ีเข้มแข็ง ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลจากชมรม 
• กลุ่มเป้าหมาย    ชมรมญาต ิ บุคลากรสาธารณสุข  อ.เข่ืองใน  จ.อุบลราชธาน,ี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ, 

         อ.กุดชุม จ.ยโสธร, อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ,  อ.สําโรง จ.อุบลราชธาน,ี อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ, 
         อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ จํานวน  70,000  บาท   (จากกรมสุขภาพจิต) 
• ผลการดําเนินโครงการ 

1. มีชมรมญาติท่ีผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการ พก. ของกระทรวงพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์ มี 1  
ชมรม  คือ  ชมรมศรีรัตนะ 

2. มีชมรมญาติท่ีจัดตั้งใหม่  2  ชมรม  คือ  อําเภอกุดชุม  และอําเภอลืออํานาจ  
3. คัดเลือกชมรมญาติ  1  แห่ง  คือ  อําเภอกุดชุม  ในการประเมินความเข้มแข็ง ก่อนและหลังการดําเนินงาน  

พบว่า  มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน  จากการใช้แบบประเมิน  ความเข้มแข็งในการดําเนินงานกิจกรรมชมรมญาติ จาก
คะแนนก่อนดําเนินการ  8.49  เป็น  53.67  

• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเขตสุขภาพท่ี 10 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาล ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชท่ีอยู่ใน
ชมรมญาติมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  ร้อยละ  100 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจสติปัญญา 
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8. โครงการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน 
• วัตถุประสงค์     เพ่ือทราบสถานการณ์ระดับสติปัญญา  (IQ)  ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  เด็กไทยวัยเรียน  

       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 
• กลุ่มเป้าหมาย   

เด็กวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี  1 ในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ท้ังในและนอกเขตเมือง 
ดังนี ้

1. จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  17  โรงเรียน   จํานวนนักเรียน  295  คน 
2. จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  23  โรงเรียน   จํานวนนักเรียน  416  คน 
3. จังหวัดยโสธร   จํานวน  19  โรงเรียน     จํานวนนักเรียน  330  คน 
4. จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน  17  โรงเรียน   จํานวนนักเรียน  298  คน 
5. จังหวัดมุกดาหาร   จํานวน  17  โรงเรียน   จํานวนนักเรียน  228  คน  

  รวมท้ังสิ้น  1,567  คน  
• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ  จํานวน  300,000  บาท   (จากกรมสุขภาพจิต)     
• ผลการดําเนินโครงการ 

1. ได้ รายงานการสํ ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยวัย เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ในเขตสุขภาพท่ี  10  

2. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและระดับสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กในเขตสุขภาพท่ี  10 
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเขตสุขภาพท่ี 10 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาล ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ส่งผลให้ได้สถานการณ์ระดับ
สติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   ในระดับระดับเขตเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนกําหนดเป้าหมายในภาพรวมระดับประเทศ  ระดับภาคและ
พ้ืนท่ีในแต่ละจังหวัดรวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี    เพ่ือพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยต่อไป 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาระดบัสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน 
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9. โครงการสร้างเสริมพัฒนาการล่าช้า 
 

• วัตถุประสงค์  เพ่ือทราบสถานการณ์ระดับสติปัญญา  (IQ)  ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  เด็กไทยวัยเรียน  
   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 

• กลุ่มเป้าหมาย   
  เด็กวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี  1  ในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ท้ังในและนอกเขต
เมือง ดังนี ้

1. จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  17  โรงเรียน  จํานวนนักเรียน  295  คน 
2. จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  23  โรงเรียน  จํานวนนักเรียน  416  คน 
3. จังหวัดยโสธร  จํานวน  19  โรงเรียน  จํานวนนักเรียน  330  คน 
4. จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน  17  โรงเรียน  จํานวนนักเรียน  298  คน 
5. จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน  17  โรงเรียน  จํานวนนักเรียน  228  คน  

  รวมท้ังสิ้น  1,567  คน  
• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ  จํานวน  150,000  บาท  (จากกรมสุขภาพจิต)   
• ผลการดําเนินโครงการ 

1. ได้รายงานการสํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยวัยเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  1  ในเขตสุขภาพท่ี  10  

2. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและระดับสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในเขตสุขภาพท่ี  10 
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเขตสุขภาพท่ี 10 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาล ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ส่งผลให้ได้สถานการณ์ระดับ
สติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   ในระดับระดับเขตเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนกําหนดเป้าหมายในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาคและพ้ืนท่ีใน
แต่ละจังหวัดรวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี    เพ่ือพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยต่อไป 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมพัฒนาการล่าช้า 
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10. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ   มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข 
• วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย เกิดความตระหนักรู ้เข้าใจ และสามารถนําทักษะการพัฒนาสติ 
       ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
• กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ท่ีมาร่วมกิจกรรมในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์และหอประชุม 113 ป ี   

                    โรงเรียนนารนีุกูล 
• งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ   จํานวน  49,000 บาท (จากกรมสุขภาพจิต  20,000 บาท   

และจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ 29,000  บาท) 
• ผลการดําเนินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีแนวทางการพัฒนาสติ เพ่ือในมาใช้ในชีวิตประจําวัน  และจากการสํารวจ
ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 720 คน  มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก    ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 91.46 
• ผลลัพธ์การดําเนินโครงการต่อเป้าประสงค์และยทุธศาสตร์โรงพยาบาล 

กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี  1  ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในการสร้างความเป็นเลิศในการ
บริการท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน  และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของโรงพยาบาล คือ ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการ
บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 10  ช่วยให้ประชาชนได้เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว 

 
 

 
  

   



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

o ยุทธศาสตรที่ 7 ปรับปรุงระบบบรหิาร

จัดการใหมีประสทิธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล 
 
เปาประสงค : การบริหารจัดการของ

โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากลและ 
มีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ :  
1. ปรับปรุงระบบการสรางและการจัดการความรูสูการเปนองคกรแหง  
    การเรียนรู 
2. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการบุคลากรและระบบบริหารผลการ 
    ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริมการบริหารจัดการดานการเงิน การพัสดุ  ใหมีธรรมาภิบาล 

 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลงาน 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบโรคซึมเศรา   ระดับ 5 5 
2. คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR  Scorecard) 
ระดับ 5 5 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ระดับ 5 5 
4. รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการดานประสิทธิภาพของ  

ระบบสารสนเทศ    
รอยละ 90 100 

 
 มีโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ  14  โครงการ  งบประมาณท่ีใชพัฒนางาน 540,464.55  บาท ไดแก  

1. โครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพสําหรับบุคลกร โรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธิ์ 

2. โครงการพัฒนาจิตปญญา 
3. โครงการโรงพยาบาลสวยดวยมือเรา 
4. โครงการองคกรแหงการเรียนรูมุงสู Excellence Center  
5. โครงการพระศรีรักการอาน 
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหหาตนเหตุของปญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง 
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องสิทธิผูปวยแกผูรับบริการและบุคลากร 
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE  
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
11. โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปองกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินการปองกันอัคคีภัย 
13. โครงการเตรียมความพรอมรับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพ่ือมุงสูสุขภาพจิตดี 
14. โครงการธารน้ําใจ ชาวพระศรี รักสามัคคี มีคุณธรรมนําองคกร 
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ผลการดําเนินโครงการสําคัญ 
1. โครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการลดพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพสําหรับบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีการสรางเสริมสุขภาพดวยการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ โดยมีการเรียนรู และ

ตัดสินใจปฏิบัติการดูแลสุขภาพ ของตนเองอยางตอเนื่อง  

2. เพ่ือใหบุคลากรท่ีปวย ดวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  เกิดการเรียนรูและสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงตอ 

สุขภาพใหเหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติไดอยางยั่งยืน จนสามารถควบคุมอาการของโรคได  

3. เพ่ือใหบุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีน้ําหนักตัวคํานวณคา BMI มากกวา 26.5  เกิดการเรียนรูและสามารถลดพฤติกรรม 

    เสี่ยงตอสุขภาพใหเหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติไดอยางยั่งยืน จนสามารถมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ 

4. เพ่ือใหผูเขาอบรม ใชหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.   ในการสรางสุขภาพของตนเองอยางตอเนื่อง จนมีสุขภาพดี สามารถ 

    ปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 กลุมเปาหมาย บุคลากรกลุมปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต จํานวน  36  คน และบุคลากรกลุมเสี่ยงท่ี   

                  น้ําหนักตัวคํานวณคา BMI มากกวา  26.5  จํานวน 40 คน   

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ      จํานวน 63,020   บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 

 ผลการดําเนินโครงการ  

กิจกรรมยอยท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การสรางเสริมสุขภาพดวยการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพสําหรับ 

บุคลากรท่ีปวยดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีผูเขาอบรม จํานวน 36 คน ผูเขารวมอบรมทุกคนสวนรวมในการ 

แสดงความคิดเห็น วางแผนการปรับพฤติกรรมของตนเอง และรวมในการฝกปฏิบัติ รอยละ 100 สําหรับการประเมิน 

ความสามารถปฏิบัติตามแผนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีเหมาะสมกับตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในระยะเวลาอยาง 

นอย 1 ป  นั้น (ประเมิน ณ.วันท่ี 31 สิงหาคม 2559) พบวา รอยละ 88.98 (32 คน)  สามารถปฏิบัติตามแผนการปรับ 

พฤติกรรมสุขภาพของตนเองและสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและความดันโลหิต ได  

กิจกรรมยอยท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การสรางเสริมสุขภาพดวยการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพสําหรับ
บุคลากร กลุมเสี่ยงท่ีน้ําหนักตัวคํานวณคา   BMI มากกวา  26.5   มีผูเขาอบรม จํานวน 40  ผูเขารวมอบรมทุกคนสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนการปรับพฤติกรรมของตนเอง และรวมในการฝกปฏิบัติ รอยละ 100   สําหรับการ
ประเมินความสามารถปฏิบัติตามแผนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีเหมาะสมกับตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน ใน
ระยะเวลาอยางนอย 1 ป นั้น   (ประเมิน ณ.วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 พบวา รอยละ 95.0  (38 คน) สามารถปฏิบัติตาม
แผนการปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและสามารถลดน้ําหนักของตนเองลงได อยางนอยคนละ 0.5 กิโลกรัม ใน
ระยะเวลา 1 เดือน   

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

จากการท่ีบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี จะชวยสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน พันธกิจของโรงพยาบาลอยางเต็ม

กําลังความสามารถ ตอไป 
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2. โครงการพัฒนาจิตปญญา 

 วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณคาของตนเอง  สามารถใชสติ/สมาธิเพ่ือพัฒนาคุณคา   

 กลุมเปาหมาย ไดแกบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน  320,000 บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินงาน  

1. ดําเนินการอบรม จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 18 - 19 สิงหาคม 2559 และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 25 – 26 

สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 50 ป  

2. ผลจากการอบรม  บุคลากรท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจมีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณคาของตนเองในการ

ทํางานเพ่ือพัฒนาจิตปญญาในองคกรเพ่ือกาวสูอาเซียน มีความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ 

และความพรอมท่ีจะใหอภัยกันและกัน ซ่ึงประเมินไดจากสังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรม การฝกปฏิบัติของ

ผูเขารวมอบรม 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 ผลลัพธการดําเนินงานโครงการ สงผลตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาลจากการท่ีบุคลากรสามารถใช
สติและสมาธิเพ่ือพัฒนาคุณคาในการปฏิบัติงาน ชวยเพ่ิมขีดสมรรถนะขององคกรในการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
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3. โครงการโรงพยาบาลสวยดวยมือเรา 
 

 วัตถุประสงค   
1. ใหความรวมมือตามแบบประชารัฐของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรการ 3 เก็บ + กิจกรรม 5 ส  
2. ใหบุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นํากิจกรรม 5 ส มาพัฒนางาน สิ่งแวดลอมในหนวยงาน เพ่ือใหเอ้ือตอ

การทํางาน 
3. ตอบสนองมาตรการกระทรวงสาธารณสุขใหทุกหนวยดําเนินกิจกรรม 5 ส และกําจัดยุงลาย 

ท่ีเปนพาหะนําโรคบุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทุกระดับ 

 กลุมเปาหมาย  บุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทุกระดับ 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน 14,000 บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ พบวา 
1. บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมมากกวารอยละ 30 
2. บุคลากรเขารวมกิจกรรม 280 คน คิดเปน 51.47 % 
3. การดําเนินการโครงการสําเร็จดวยดี มีการใหความรูแลกเปลี่ยนประสบการณถึงอันตรายของยุงลาย,  

ทําความสะอาดตามคลองไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
4. รณรงคการจัดทําความสะอาดครั้งใหญ โดยรณรงคดวยรถแหประชาสัมพันธกอนการดําเนินงาน 1 สัปดาห 
5. ดําเนินการรอกคลองระบายน้ํารอบโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมีบุคลากรในทุกหนวยงาน 

มีสวนรวมดวยชวยกันสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันในองคกร 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 ผลลัพธการดําเนินงานโครงการ สงผลเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ใหมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล  โดยบุคลากรสามารถนําหลักการ 5 ส. ไปประยุกตใชการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
เกิดความโปรงใสและงายตอการตรวจสอบ จากหนวยงานและผูรับบริการภายนอกโรงพยาบาล  
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4. โครงการองคกรแหงการเรียนรูมุงสู Excellent Center 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาลไดนําเสนอผลการจัดการความรูจากการใชเครื่องมืออยางหลากหลาย 

เชน เรื่องเลา / CoPs / การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) /อ่ืน ๆ 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรใชเครื่องมือการจัดการความรู เชน เรื่องเลา / CoPs / CQI / และอ่ืน ๆ  

ในการพัฒนาคุณภาพงาน 

3. เพ่ือสงเสริมความสําเร็จในการเปนเลิศดานโรคซึมเศรา และการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 กลุมเปาหมาย    ตัวแทนบุคลากรจากหนวยงานภายในโรงพยาบาลทุกหนวย อยางนอยหนวยละ 1-2 คน  
                     รวม จํานวน  35 - 70 คน และคณะกรรมการ KM รวม 40-80 คน 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ  จํานวน 53,346.55 บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ  
1. ผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการไดเรียนรูวิธีการบันทึกความรูสําคัญจากประสบการณจริง  

2. บุคลากรท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดองคความรู  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ถึงความกาวหนาในการทํางานภายในโรงพยาบาลในแงมุมตางๆ  

3. รพ.โดยคณะกรรมการ KM ไดองคความรูสําคัญของหนวยงาน เพ่ือจัดเก็บ เผยแพร เปนหมวดหมู  

3 หมูหลักคือ Excellent center , 3S , และการพัฒนาเครือขาย 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ผลลัพธการดําเนินงานโครงการ สงผลเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ใหมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากล  โดยบุคลากรบุคลากรสามารถนําเครื่องมือการจัดการความรู เชน เรื่องเลา / CoPs / CQI / และอ่ืน ๆ  

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพงาน 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะท่ี 2  วันท่ี 26-27 เมษายน 2559 

   
การประชุมวิชาการ ตลาดนัดความรูองคกรแหงการเรียนรูมุงสู Excellent Center 3S และการพัฒนา

เครือขายวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2559 
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5. โครงการพระศรีรักการอาน 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ิมสมรรถนะการอานและการวิเคราะหของบุคลากร 

2. เพ่ิมชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการอาน 

การสืบคนของบุคลากร 

 กลุมเปาหมาย    บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   

จํานวน 6,200  บาท (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ 

          1. บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

          2. บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เห็นความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอาน  ตลอดจน 

ใหการอาน นําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 โครงการพระศรีรักการอาน  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ของโรงพยาบาล คือ ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล ดําเนินการภายใตกลยุทธปรับปรุงระบบการสรางและ

จัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จากการดําเนินงานโครงการ ไดสงเสริมใหบุคลากรบุคลากรไดเพ่ิม

สมรรถนะของตนเองโดยการอาน และมีชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการอานการสืบคน ภายในโรงพยาบาล 
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6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหหาตนเหตุของปญหา (RCA) และการจัดการความเส่ียง 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจหลักการ RCA และการบริหารความเสี่ยง 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหรากเหงาของปญหา/อุบัติการณได 

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถถายทอดความรูและเปนพ่ีเลี้ยงบุคลากรในการวิเคราะหและคนหา    

สาเหตุของอุบัติการณได 

4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําการ RCA ไปใชประโยชนในการทบทวน และคนหาสาเหตุและ  การจัดการ

แกไขความเสี่ยงและอุบัติการณได 

 กลุมเปาหมาย  บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ      จํานวน    51,144  บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ  
 1. กลุมเปาหมายมีความเขาใจหลักการ RCA และการบริหารความเสี่ยงสามารถวิเคราะหรากเหงา 
ของปญหา/อุบัติการณไดสามารถถายทอดความรูและเปนพ่ีเลี้ยงบุคลากรในการวิเคราะหและคนหาสาเหตุของอุบัติการณ 
รวมท้ังสามารถนําการ RCA ไปใชประโยชนในการทบทวน และคนหาสาเหตุ และการจัดการแกไขความเสี่ยงและ
อุบัติการณของหนวยงานได 
 2. กลุมเปาหมายท่ีเขารวมประชุมปฏิบัติการวิเคราะหหาตนเหตุเชิงของปญหา (RCA) และการจัดการ 
ความเสี่ยง สําหรับครู ก.  เม่ือวันท่ี 1 - 3 มิถุนายน 2559 คิดเปนรอยละ 100 (จํานวน 45 คน จากเปาหมาย 45 คน)  
 3. กลุมเปาหมายท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหหาตนเหตุของปญหา (RCA) และการจัดการ 
ความเสี่ยง สําหรับ RM หนวย เม่ือวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2559 คิดเปนรอยละ 87.27 (จํานวน 48 คน จากเปาหมาย 
55 คน)  

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน สงผล

ใหบุคลากรมีสมรรถนะสามารถนําการ RCA ไปใชประโยชนในการทบทวน และคนหาสาเหตุและการจัดการแกไขความ

เสี่ยงและอุบัติการณได ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนางานตอประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คือ การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศในระดับประเทศ และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คือ ปรับปรุงระบบ บริการโรค

จิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรงใหไดมาตรฐาน   
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7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องสิทธิผูปวยแกผูรับบริการและบุคลากร 

 วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญในการใหบริการเพ่ือพิทักษสิทธิของผูปวย 

2. มีความรูความเขาใจเรื่องสิทธิของผูปวย และแนวทางในการใหบริการโดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย 

3. สามารถนําความรูเรื่องสิทธิผูปวยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 กลุมเปาหมาย ประกอบดวยคณะกรรมการสิทธิผูปวยและจริยธรรมองคกร และบุคลากร จากหนวยงานตาง ๆ  

              ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รวม 61 คน 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   จํานวน 23,566 บาท   (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ  

 คณะทํางาน คณะกรรมการสิทธิผูปวย และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์เขารวมประชุมจํานวน  108 คน ขอมูล
จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม พบวา 
 1. มีความพึงพอใจในเนื้อหาความรูท่ีไดรับในระดับมากถึงมากท่ีสุด เฉลี่ยรอยละ 100 
 2. มีความพึงพอใจในสื่อ/เอกสารประกอบการถายทอดความรูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เฉลี่ยรอยละ 91.9 
 3. มีความพึงพอใจในลักษณะการถายทอดความรู ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เฉลี่ยรอยละ 96.3 
 4. มีความพึงพอใจตอการวิทยากรในระดับมากถึงมากท่ีสุด เฉลี่ยรอยละ 100 
 5. มีความพึงพอใจตอระยะเวลาท่ีใชในการถายทอดความรูมีความเหมาะสม เฉลี่ยรอยละ 91.9 
 6. มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดประชุม เฉลี่ยรอยละ 97.3 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ จากการท่ีบุคลากรมีความรู จนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญใน

การใหบริการเพ่ือพิทักษสิทธิของผูปวย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนางานตอประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คือ การพัฒนา

และปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศในระดับประเทศ และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คือ ปรับปรุง

ระบบ บริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรงใหไดมาตรฐาน   
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8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูการบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE 

 วัตถุประสงค      เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE และทราบปญหาอุปสรรคของ
        การบันทึกทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการแกไข   

 กลุมเปาหมาย    ผูชวยหัวหนากลุมภารกิจบริการทางการพยาบาลจิตเวช หัวหนากลุมงาน หัวหนาหอผูปวย และ 
        พยาบาลวิชาชีพ  

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   จํานวน    17,000   บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2559  
ณ หองประชุม 50 ป พระศรีมหาโพธิ์    มีผูผานการอบรมท้ังสิ้น   60  คน    

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ จากการท่ีบุคลากรไดรับทราบปญหาอุปสรรคของการบันทึกทางการ

พยาบาลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการแกไขและปรับปรุงงาน  สงผลใหมีการบันทึกทางการพยาบาลท่ีถูกตอง 

ครบถวน ชัดเจน การสงตอขอมูลการดูแลรักษาผูปวยในทีมสหวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปวยไดรับการดูแล

รักษาท่ีรวดเร็ว หาย    
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9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ ตามเกณฑมาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทยซ่ึงกําหนดวาตองมี

การตรวจติดตามภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. ผลการตรวจวิเคราะหมีความถูกตอง เชื่อถือได และสามารถนําไปใชเพ่ือใหแพทยวินิจฉัยโรคไดถูกตองและรักษา
ผูปวยไดอยางรวดเร็ว ทันตามเวลาท่ีตองการ  

 กลุมเปาหมาย  บุคลากรกลุมงานเทคนิคบริการ 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ     จํานวน    5,560   บาท   (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 
 ผลการดําเนินโครงการ  

ไดมีการตรวจเยี่ยม วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 และเบื้องตน ผูตรวจเยี่ยมไดแจงใหผูบริหารรับทราบในวันท่ีตรวจ 

พรอมท้ังมีสรุปผลเปนลายลักษณอักษร มาถึงโรงพยาบาล 

มีการแกไขตามโอกาสพัฒนาท่ีไดรับ และเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบ 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากการปรับปรุงระบบคุณภาพทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนางานตอ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คือ การพัฒนาและปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศในระดับประเทศ และ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คือ ปรับปรุงระบบ บริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรงใหไดมาตรฐาน   
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10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

 วัตถุประสงค    หองปฏิบัติการดานรังสีวินิจฉัยไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน  

   กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 กลุมเปาหมาย        บุคลากรกลุมงานเทคนิคบริการ 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน  2,328      บาท   (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ  

1. ไดมีการตรวจเยี่ยม วันท่ี 26 เมษายน 2559 และเบื้องตน ผูตรวจเยี่ยมไดแจงใหผูบริหารรับทราบในวันท่ี

ตรวจ พรอมท้ังมีสรุปผลเปนลายลักษณอักษร มาถึงโรงพยาบาล 

2. มีการแกไขตามโอกาสพัฒนาท่ีไดรับ และเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบ 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากการปรับปรุงระบบคุณภาพทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนางานตอ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คือ การพัฒนาและปรับปรุงระบบและการบริการโรคซึมเศราใหเปนเลิศในระดับประเทศ 

และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คือ ปรับปรุงระบบ บริการโรคจิตเวชท่ียุงยาก  ซับซอน รุนแรงใหไดมาตรฐาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

11. โครงการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 วัตถุประสงค    

       เพ่ือเฝาระวังสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรระหวางประจําการเพ่ือประเมินวาผูปฏิบัติงาน

ยังมีสุขภาพท่ีเหมาะสมตามลักษณะของงาน  และเพ่ือปฏิบัติใหสอดคลองตามมาตรฐานแหงพระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554  สําหรับหนวยงานราชการ 

 กลุมเปาหมาย   

 1. บุคลากรท่ีมีความเสี่ยงจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงในการมองเห็นจากลักษณะงานท่ีทํางานกับเครื่องมือและ 

เครื่องจักรท่ีมีแสงจา และเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Computer Vision Syndrome ในฝายชางบํารุงรักษาและสิ่งแวดลอม

จํานวน 2 คน และฝายสาธารณูปโภค จํานวน 2 คน 

 2. บุคลากรท่ีมีความเสี่ยงจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงในการไดยินจากลักษณะงานท่ีทํางานกับเครื่องมือและ

เครื่องจักรท่ีมีเสียงดัง ในฝายชางบํารุงรักษาและสิ่งแวดลอมจํานวน 2 คน และฝายสาธารณูปโภค จํานวน 2 คน 

 3. บุคลากรในฝายยานพาหนะ  ท่ีมีความเสี่ยงจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงในการมองเห็นจากลักษณะงาน 

ขับรถ  จํานวน 5 คน 

 4. บุคลากรในกลุมงานเภสัชกรรม  ท่ีมีความเสี่ยงจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงในการไดยินจากลักษณะงานท่ีทํางาน

กับเครื่องบรรจุยาท่ีมีเสียงดัง จํานวน 2 คน 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ     จํานวน   2,250 บาท    (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์       

 ผลการดําเนินโครงการ 
 สงบุคลากรเขาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ณ กลุมงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จังหวัด
อุบลราชธานี ในระหวางวันท่ี 27 - 29 กรกฎาคม 2559  ซ่ึงกิจกรรมท่ีไดดําเนินการคือการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
ดวยเครื่อง Orthrorator การตรวจสมรรถภาพการไดยินดวยเครื่อง Audiometer  และการใหสุขศึกษาเรื่องการดูแล
สุขภาพของตนเองโดยพยาบาลอาชีวอนามัย ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางรอผลการตรวจสุขภาพดังกลาว  

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากการท่ีบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี จะชวยสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน 

พันธกิจของโรงพยาบาลอยางเต็มกําลังความสามารถ ตอไป 
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12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปองกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินการปองกันอัคคีภัย  

 วัตถุประสงคของโครงการ 

   1. เพ่ือใหบุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู ความเขาใจ เปนแนวทางเดียวกันเก่ียวกับการปองกันและระงับ 

          อัคคีภัย มีทักษะและความพรอมสามารถนําไปใชในสภาวะฉุกเฉินได                

2. เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลดานการปองกันและระงับอัคคีภัยและสรางทัศนคต ิ

ท่ีดีในการรวมมือปองกันและระงับอัคคีภัย 

3.  เพ่ือฝกซอมแผนฯ ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเรื่องการปองกัน และระงับอัคคีภัย และ

ใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย 

 กลุมเปาหมาย  บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จํานวน 100 คน 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ     จํานวน     2,950 บาท   (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 

 ผลการดําเนินโครงการ  

          การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินการปองกันอัคคีภัย  วันท่ี 30 

มีนาคม 2559  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หัวขอบรรยาย

และฝกปฏิบัติคือ การเตรียมความพรอมในการอพยพหนีไฟในอาคารสูง  และการระงับอัคคีภัยเม่ือเกิดเหตุกเฉิน โดย

วิทยากรจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 

13 อุบลราชธานี ซ่ึงโครงการนี้ไดบูรณาการรวมกับโครงการพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิตในการประชุมเชิงปฏิบัติการซอม

แผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉิน สําหรับ MCATT ในเครือขาย 5 จังหวัด มีผูรวมเขาประชุมท้ังหมด 180 คน  ผล

การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมคิดเปนรอยละ  90.8  

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากการดําเนินโครงการดังกลาวถือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนางานท่ีสงผลตอทุก

ประเด็นยุทธศาสตร  จากสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีทักษะและความพรอมสามารถนําไปใชในสภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิด

อัคคีภัยได                   
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13. โครงการเตรียมความพรอมรับวิกฤตการเปล่ียนแปลงชีวิตเพ่ือมุงสูสุขภาพจิตดี 
 

 วัตถุประสงค     
1. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ มีความรู ความเขาใจ วิกฤตชีวิตในแตละชวงวัย 
2. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ มีทักษะในการเผชิญปญหา อุปสรรค อยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ ไดฝกผอนคลายความเครียด 
4. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นเก่ียวกับการเผชิญปญหา 

และพรอมรับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 
 

 กลุมเปาหมาย    บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จํานวน 285 คน 
 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ  จํานวน   150,000  บาท  (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 
 

 ผลการปฏิบัติงาน        
1. เพ่ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทุกระดับ ไดมีการเตรียมความพรอม 

เพ่ือรับกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
2. เพ่ือการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
3. เพ่ือใหคงไวซ่ึงสภาวะจิตท่ีดีและเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน 

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สงผลตอเปาประสงคการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  ดวยการสกัดองคความรูจากบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ นําไปสูการปรับปรุงระบบ
การสรางและจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ภายในโรงพยาบาล 
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14. โครงการธารน้ําใจ  ชาวพระศรี  รักสามัคคี  มีคุณธรรมนําองคกร 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต

ไดอยางถูกตองและมีความสุข  
3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการดูแลผูปวยแบบองครวม 
4. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของชมรมจริยธรรม 
5. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรรักษาและสืบทอดไวซ่ึงศาสนพิธี ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

 

 กลุมเปาหมาย 
         1.  บุคลากรในหนวยงาน  บุคลากรเกษียณอายุโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผูปวย ญาต ิและประชาชน 
 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ     จํานวน   76,400  บาท   (จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ)์ 
 ผลการดําเนินโครงการ  

1. ผูเขารวมโครงการไมวาจะเปนบุคลากร บุคลากรเกษียน ผูปวย ญาติ และผูสนใจมีความพึงพอใจ  
มีความสุข และจากขอมูลเชิงคุณภาพพบวาเพ่ิมคุณภาพชีวิตและความสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต 

2. สามารถดําเนินกิจกรรมไดครบถวนตามท่ีกําหนดไว  

 ผลลัพธการดําเนินโครงการตอเปาประสงคและยุทธศาสตรโรงพยาบาล 
 โครงการดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ของโรงพยาบาล คือการปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพตามาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล  จากการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตไดอยางถูกตองและมีความสุข ผลจากการดําเนินโครงการสามารถเพ่ิม
ความรัก ความผูกพันระหวางกัน และเพ่ิมความรักความผูกพันตอองคกร 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 
ตักบาตรประจําเดือน รวมงานกีฬาสาธารณสุข ทอดกฐิน 

การพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข 

 
สรางสติกอนการทํางาน 

 
นั่งสมาธิฟงธรรม วัดหนองปาพง 

 
นั่งสมาธิเนื่องในวันมาฆบูชา 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 :  รายงานการเงิน 
 สถานะทางการเงิน 

 วิเคราะหสถานการณเงิน 
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สถานะทางการเงินโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ป 2557 - 2559 
 

เปรียบเทียบรายรับ – รายจายและเงินบํารุงคงเหลือ ปงบประมาณ 2557 – 2559 
 

รายการ ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 
รายรับ    
- คารักษาพยาบาล 92,234,506.22 109,770,321.59 103,936,184.34 

- เงินสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 196,329.00 2,805,117.33     1,920,723.51  

- รายรับอ่ืนๆ 4,423,911.00 1,529,106.50        894,538.54 
รวม 96,854,746.22 114,104,545.42   106,751,446.39 

 (ลดลงรอยละ 3.83) (เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.81) (ลดลงรอยละ 6.44) 
รายจาย    
- งบบุคลากร 18,569,566.13 18,338,322.47     19,095,033.73 

- งบดําเนินการ 55,076,676.55 87,819,019.12     87,340,054.35 

- งบลงทุน 2,684,628.00 2,504,700.00      5,898,027.82 

- งบอ่ืนๆ - - - 
รวม 76,330,870.68 108,662,041.59  112,333,115.90 

 (ลดลงรอยละ 29.99) (เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.75) (เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.38) 
เงินบํารุงคงเหลือ 24,784,581.92 30,227,085.75   24,645,416.24 
 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 179.07) (เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.96)     (ลดลงรอยละ 18.47) 
ท่ีมา : สจ.รง. 1032 
 
แผนภูมิท่ี  11 เปรียบเทียบรายรับ - รายจาย  และเงินบํารุงคงเหลือ ปงบประมาณ 2557 – 2559 
 

 

8.88 

24.78 
30.23 

92.23 

114.10 
106.75 

76.33 

108.66 112.33 

-

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

ป 2557 ป 2558 ป 2559

หนวย : ลานบาท

เงินบํารุงยกมา

รายรับเงินบํารุง

รายจายเงินบํารุง

รายงานการเงิน 
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แสดงผลการวิเคราะหสถานะการเงินโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปงบประมาณ 2557 – 2559 
อัตราสวน 
ทางการเงิน 

 
สูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1. อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน  
(Current Ratio) 

 

สินทรัพยหมุนเวียน 
หน้ีสินหมุนเวียน 

 

6.80 10.97 39.18 

2. อัตราสวนเงินทุน 
หมุนเวียนเร็ว  
(Quick Ratio) 

 

(สินทรัพยหมุนเวียน-สินคาและวัสดุคงเหลือ) 
หน้ีสินหมุนเวียน 

6.09        10 34.55 

3. อัตราสวนเงินสดและ    
 รายการเทียบเทาเงินสด 
 ตอหน้ีสินหมุนเวียน  

    (Cash Ratio) 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
หน้ีสินหมุนเวียน 

 

2.95 5.21 16.06 

4. เงินทุนสํารองสุทธิ 
   (Net Working Capital) 
 

สินทรัพยหมุนเวียน – หน้ีสินหมุนเวียน 50,437,202.99 60,274,232.49 63,414,263.82 

5. รายไดสูง (ต่ํา) กวา  
คาใชจายสุทธิ  
(Net Income) 

รายไดรวม – คาใชจายรวม 
  

 

14,840,164.84 12,953,558.39 65,139,559.25 

     
6. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการ

เรียกเก็บหน้ีคารักษา 
   พยาบาล 
 

ลูกหน้ีคารักษาพยาบาล×360 
รายไดคารักษาพยาบาล 

 

60.22 63.31 69.92 

7. อัตราเงินบํารุงคงเหลอื 
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

 

(เงินบํารุงคงเหลือปปจจุบัน -เงินบํารุง
คงเหลือปทีผานมา) *100 

เงินบํารุงคงเหลือปทีผานมา 

179.08 21.96 -18.47 

     
 
 
 

 

 

 

 

วิเคราะหสถานะการเงิน 



 

ผลลัพธท่ีสะทอนผลงานในดานการเงิน
1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

ตามเปาหมาย 
2. อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 

เปาหมาย 
3. อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน 

ในป 2558 มีอัตรา
4. เงินทุนสํารองสุทธิ 

เงินทุนสํารองสุทธิเพ่ิมข้ึนทุกป 
5. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 

(เปาหมาย 60 วัน)
6. รายไดสูง(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 

ป 2557 และมีอัตราเพ่ิมข้ึนในป
7. อัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา

เปาหมาย บรรลุตามเปาหมาย 
18.47) 

 
โดยขอนําเสนอรายละเอียดผลดานการเงินพิจารณาจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ผลการดําเนินงานในดานสภาพคลองทางการเงินของโรงพยาบาล พิจารณาตามความสามารถ

1. ตัวช้ีวัดอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน   
 พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจะเห็นไดวามีสภาพ
คลอง เพ่ิมข้ึนจาก 6.80 เทา ในปงบประมาณ 
2559 มีสภาพคลอง 39.18 ปจจุบันหนวยงานยังมีฐานะการเงินม่ันคงอยูในเกณฑดี
ชําระหนี้สินไดดี  

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)  
 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ  ปงบประมาณ 

6.80 10.97 

ป 2557 ป 2558

รอ้ยละ

ผลงานในดานการเงิน ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  7 ตัว คือ 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) ผลการปฏิบัติงานระหวางป 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (quick ratio) ผลการปฏิบัติงานระหวางป 

อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน (Cash ratio)
มีอัตราเพ่ิมข้ึนจากป 2557 และมีอัตราเพ่ิมข้ึนในป 2559 

 (Net Working Capital) ผลการปฏิบัติงานระหวางป 
เพ่ิมข้ึนทุกป  

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมายในป 
) 

กวาคาใชจายสุทธิ (Net Income) ผลการปฏิบัติงานในป 
และมีอัตราเพ่ิมข้ึนในป 2559 

อัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ผลการปฏิบัติงานในป 2557
เปาหมาย บรรลุตามเปาหมาย (เปาหมาย ≥ รอยละ 10 สวนป 2559 ผลการปฏิบัติ

โดยขอนําเสนอรายละเอียดผลดานการเงินพิจารณาจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ปงบประมาณ 2557 – 2559 เรียงตามลําดับ ดังนี้  

ผลการดําเนินงานในดานสภาพคลองทางการเงินของโรงพยาบาล พิจารณาตามความสามารถ
ตัวช้ีวัดอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน   (Current Ratio) 

พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจะเห็นไดวามีสภาพ
เทา ในปงบประมาณ 2557 เปน 10.97 เทาในปงบประมาณ 

ปจจุบันหนวยงานยังมีฐานะการเงินม่ันคงอยูในเกณฑดี และมีความสามารถในการ

Current ratio)   
โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ  ปงบประมาณ 2557- 2559 

 

97 

39.18 

ป 2559

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  ปงบประมาณ 

 

6.09 10

ป 2551 ป 2558

รอ้ยละ
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ผลการปฏิบัติงานระหวางป 2557 – 2559 บรรลุ

ผลการปฏิบัติงานระหวางป 2557 – 2559 บรรลุตาม

Cash ratio) ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานระหวางป 2557 – 2559 มีจํานวน

เปนไปตามเปาหมายในป 2557 –  2559 

ผลการปฏิบัติงานในป 2558 มีอัตราเพ่ิมข้ึนจาก

2557-2558    เปนไปตาม
ผลการปฏิบัติลดลงรอยละ 

โดยขอนําเสนอรายละเอียดผลดานการเงินพิจารณาจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของ

ผลการดําเนินงานในดานสภาพคลองทางการเงินของโรงพยาบาล พิจารณาตามความสามารถ 

พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจะเห็นไดวามีสภาพ
บประมาณ 2558  โดยปงบประมาณ 

และมีความสามารถในการ

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick ratio) 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  ปงบประมาณ 2557- 2559 

 

10

34.55

ป 2559



 

2. ตัวช้ีวัดอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 
 พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว จะเห็นไดวา
โรงพยาบาลมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
ปงบประมาณ 2558 โดยปงบประมาณ 
มีฐานะการเงินม่ันคงอยูในเกณฑดี และมีความสามารถในการชําระหนี้สินไดดี 
 
3. ตัวช้ีวัดอัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน

 

  
 พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จะเห็นได
วาในปงบประมาณ 2558 มีอัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเท
ปงบประมาณ 2557 เทากับ 2.95 เทา ในปงบประมาณ 
รายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
4. ตัวช้ีวัดเงินทุนสํารองสุทธิ (Net Working Capital)
 

 
 พิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน เพ่ือบอกสถานะทางการเงินวามีความม่ันคงโดยทุน
สํารองสุทธิของโรงพยาบาลเปนบวก  จะเห็นไดวาในปงบประมาณ 
50,437,202.99 บาท ในปงบประมาณ 
ปงบประมาณ  2559  เทากับ 63,414
 
 
 

2.95

2557

รอยละ

50,437,202.99 

2557

บาท

ตัวช้ีวัดอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 
พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว จะเห็นไดวา

โรงพยาบาลมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเพ่ิมข้ึนจาก 6.09 เทา ในปงบประมา
โดยปงบประมาณ 2559 มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 34.55 เทา สรุปไดวาหนวยงานยัง

มีฐานะการเงินม่ันคงอยูในเกณฑดี และมีความสามารถในการชําระหนี้สินไดดี  

ตัวช้ีวัดอัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน  (Cash Ratio)

พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จะเห็นได
มีอัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน 

เทา ในปงบประมาณ 2559 เทากับ 16.06 เทา  แนวโนมอัตราสวนเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน  ของโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน มีการบริหารจัดการเงินสดและชําระหนี้สิน

Net Working Capital) 

พิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน เพ่ือบอกสถานะทางการเงินวามีความม่ันคงโดยทุน
สํารองสุทธิของโรงพยาบาลเปนบวก  จะเห็นไดวาในปงบประมาณ 2558  มีคาเฉลี่ยเงินทุนสํารองสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก

บาท ในปงบประมาณ 2557 เปน 60,274,232.49 บาทในปงบประมาณ 
414,263.82 บาท  

95
5.21

16.06

2557 2558 2559

60,274,232.49 63,414,263.82 

2558 2559
ปงบประมาณ
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พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว จะเห็นไดวา
เทา ในปงบประมาณ 2557 เปน 10 เทาใน

เทา สรุปไดวาหนวยงานยัง

(Cash Ratio) 

 

พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จะเห็นได
าเงินสดตอหนี้สินหมุนเวียน 5.21 เทา เทียบกับ

เทา  แนวโนมอัตราสวนเงินสดและ
มีการบริหารจัดการเงินสดและชําระหนี้สิน

 

พิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน เพ่ือบอกสถานะทางการเงินวามีความม่ันคงโดยทุน
มีคาเฉลี่ยเงินทุนสํารองสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 

งบประมาณ 2558 ในขณะท่ี

ปงบประมาณ



 

5. ตัวช้ีวัดรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 
 

  
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยจะเห็นไดวาในปงบประมาณ 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
12,953,558.39  บาท ในปงบประมาณ 
สุทธิ เพ่ิมข้ึน เทากับ 65,139,
ลงทุนในป 2559 

 
6. ตัวช้ีวัดระยะเวลาเฉล่ียในการเรียกเก็บหนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิจารณาระยะเวลาชําระหนี้จากลูกหนี้คารักษาพยาบาลจะเห็นไดวาโรงพยาบาลมีระยะเวลาเฉลี่ยใน

การเรียกเก็บหนี ้ในปงบประมาณ 255
ป 2559 เทากับ 69.92 วัน เนื่องจากในการจัดเก็บเงินลูกหนี้คารักษาพยาบาลบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ยังคงมี
ลูกหนี้คางชําระ ต้ังแตเดือน เมษายน 
ยอดคางชําระ 7,145,600.- บาท ซ่ึงยอดคางชําระนี้จะไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 
อุบลราชธานี กันไวตามจายใหโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แทน โรงพยาบาลในสังกัด สสจ
จึงคางชําระไว 

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

บาท

60

ป 2557

วนั

กวาคาใชจายสุทธิ (Net Income) 

พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยจะเห็นไดวาในปงบประมาณ 
กวาคาใชจายสุทธิลดลงจาก 14,840,164.84  บาท ในปงบประมาณ 
บาท ในปงบประมาณ 2558 ในขณะท่ีปงบประมาณ 2559  มีรายไดสูง 

,559.25  สรุปไดวาโรงพยาบาลมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินงบประมาณหมวดงบ

ตัวช้ีวัดระยะเวลาเฉล่ียในการเรียกเก็บหนี้ 

พิจารณาระยะเวลาชําระหนี้จากลูกหนี้คารักษาพยาบาลจะเห็นไดวาโรงพยาบาลมีระยะเวลาเฉลี่ยใน
2557 คือ 60.22 วัน  ในขณะท่ีปงบประมาณ 2558  

เนื่องจากในการจัดเก็บเงินลูกหนี้คารักษาพยาบาลบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ยังคงมี
ลูกหนี้คางชําระ ต้ังแตเดือน เมษายน 2559 – สิงหาคม 2559 โดยเปนลูกหนี้หนวยงานในสังกัด สสจ

บาท ซ่ึงยอดคางชําระนี้จะไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 25
อุบลราชธานี กันไวตามจายใหโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แทน โรงพยาบาลในสังกัด สสจ

14,840,164.84
12,953,558.39

65,139,559.

2557 2558 2559

รายไดสูง (ตํ่า)

60.22 

63.31 

69.92 

ป 2558 ป 2559
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พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยจะเห็นไดวาในปงบประมาณ 2558  โรงพยาบาล
บาท ในปงบประมาณ 2557 เปน 

มีรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย
ไดวาโรงพยาบาลมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินงบประมาณหมวดงบ

พิจารณาระยะเวลาชําระหนี้จากลูกหนี้คารักษาพยาบาลจะเห็นไดวาโรงพยาบาลมีระยะเวลาเฉลี่ยใน
  เทากับ 63.31 วัน และใน

เนื่องจากในการจัดเก็บเงินลูกหนี้คารักษาพยาบาลบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ยังคงมี
โดยเปนลูกหนี้หนวยงานในสังกัด สสจ.อุบลราชธานี 

2560 เนื่องจากเงินท่ี สสจ.
อุบลราชธานี กันไวตามจายใหโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แทน โรงพยาบาลในสังกัด สสจ. ท้ัง 26 แหง หมดงบ 

.25

ปงบประมาณ

 



 

7. ตัวช้ีวัดอัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟแสดงเงินบํารุงคงเหลือและอัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จะเห็นไดวาโรงพยาบาล

มีเงินบํารุงคงเหลือปงบประมาณ 255
รอยละ 21.98 และในปงบประมาณ 
เงินบํารุงไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวเนื่องจา
จากสาเหตุของงบท่ี สสจ.อุบลราชธานี 
ส.ค.2559 โปรแกรมสงขอมูลเบิกจาย อยูในระหวางการปรับปรุงโปรแกรม ไมสามารถสงเบิกในสิทธิขาราชการ
กรมบัญชีกลางได (โปรแกรมใชไดในเดือน กันยายน 
แนวโนมลดลง 

สรุป : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ยังคงมีฐานะการเงินดี
ดานการบริหารสภาพคลอง  ความสามารถในการชําระหนี้ อยูในระดับดี  ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ทุกสวนงานควรควบคุมคาใชจายการดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค ของหนวยงาน 
และเรงติดตามลูกหนี้คารักษาพยาบาล ตามมาตรการบริหารหนี้คารักษาพยาบาล เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกับ
โรงพยาบาลใหดียิ่งข้ึนไป 
 

เงินบํารุงคงเหลือ ณ 30 
ปงบประมาณ 2557

24,784,581.92

30,227,085.75

ป 2557 ป 2558

บาท

ตัวช้ีวัดอัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา  

จากกราฟแสดงเงินบํารุงคงเหลือและอัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จะเห็นไดวาโรงพยาบาล
2557 เพ่ิมข้ึนรอยละ 179.08 ในปงบประมาณ 2558 

และในปงบประมาณ 2559 มีเงินบํารุงคงเหลือลดลงรอยละ 18.47   ซ่ึงในปงบประมาณ 
เงินบํารุงไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวเนื่องจากไดรับเงินชําระหนี้คารักษาพยาบาลบัตรประกันสุขภาพถวนหนาลาชา 

บลราชธานี กันไวจายใหโรงพยาบาลหมดลง และการสงเบิกผูปวยนอกจายตรง ในเดือน 
โปรแกรมสงขอมูลเบิกจาย อยูในระหวางการปรับปรุงโปรแกรม ไมสามารถสงเบิกในสิทธิขาราชการ

โปรแกรมใชไดในเดือน กันยายน 2559)  สงผลใหอัตราเงินบํารุงคงเหลือของโรงพยาบาล มี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ยังคงมีฐานะการเงินดี  และคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานท้ังใน
ดานการบริหารสภาพคลอง  ความสามารถในการชําระหนี้ อยูในระดับดี  ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ทุกสวนงานควรควบคุมคาใชจายการดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค ของหนวยงาน 

คารักษาพยาบาล ตามมาตรการบริหารหนี้คารักษาพยาบาล เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกับ

อัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา
ปงบประมาณ 

 

179.08
21

ปี 2557 ปี 2558

ร้อยละ

30 กันยายน 
2557- 2559 

 

24,645,416.24

ป 2559
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จากกราฟแสดงเงินบํารุงคงเหลือและอัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จะเห็นไดวาโรงพยาบาล
 มีเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึน

ในปงบประมาณ 2559 รายรับ
ไดรับเงินชําระหนี้คารักษาพยาบาลบัตรประกันสุขภาพถวนหนาลาชา 

และการสงเบิกผูปวยนอกจายตรง ในเดือน 
โปรแกรมสงขอมูลเบิกจาย อยูในระหวางการปรับปรุงโปรแกรม ไมสามารถสงเบิกในสิทธิขาราชการ

อัตราเงินบํารุงคงเหลือของโรงพยาบาล มี

และคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานท้ังใน
ดานการบริหารสภาพคลอง  ความสามารถในการชําระหนี้ อยูในระดับดี  ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ทุกสวนงานควรควบคุมคาใชจายการดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค ของหนวยงาน 

คารักษาพยาบาล ตามมาตรการบริหารหนี้คารักษาพยาบาล เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกับ

อัตราเงินบํารุงคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
ปงบประมาณ 2557-2559 

 

21.96

-18.47

2558 ปี 2559



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 :  รางวัลและเกียรติคุณ 

   ที่ภาคภูมิใจ 
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 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ไดรับรางวัลและเกียรติคุณที่ภาคภูมิใจ อันเปนผลจากการดําเนินงาน
ในรอบปที่ผานมา  ไดแก 

@ ประกาศนียบัตรไดปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ป จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)    
 

 
 
 

@ โลและตรารับรองมาตรฐานการใหบริการประชาชนศูนยราชการสะดวก (GECC)  
ประจําป พ.ศ. 2559    จาก สํานักนายกรัฐมนตรี  
 

 
 
 

รางวัลและเกียรติคุณที่ความภาคภูมิใจ 
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 @  ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดการความรู (KM) เรื่อง “สรางเรื่อง
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวาน”   จากเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข  ประจําป 
2559 
 

 
 
 
 @ ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชมเชย การจัดการความรู (KM) เรื่อง “การพัฒนาชมรมสงเสริม
สุขภาพจิตเดก็ ครอบครัว และวัฒนธรรมอีสาน” จากเขตสุขภาพท่ี 10 กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2559 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 นพ.ธรณินทร    กองสุข 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
 ไดรับรางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม
 จากสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
 เมื่อป 2559 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

ไดรับรางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม 
จากสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  

@ บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
     นายชิงชัย  บุญสิงห  
     พนักงานชวยเหลือคนไข
     ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
     ขาราชพลเรือนดีเดน ประจําป
     จาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
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บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์     
นายชิงชัย  บุญสิงห   
พนักงานชวยเหลือคนไข 

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรต ิ
พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558  

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  



 
 

 

1 นายธรณินทร  กองสุข  นายแพทยเช่ียวชาญ         ท่ีปรึกษา 
2 นางอัญชลี  ศิลาเกษ นักสังคมสงเคราะหเช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา 
3 นางสาวธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
4 นางกมลทิพย สงวนรัมย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
5 นางสุภาพร เพชรดี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
6 นายวิชัย โลนะจิตร เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน  
7 นางสาวหทัยทิพย นาคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
8 นางศิริพร สารีมูล พนักงานธุรการ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูจัดทํา 





เราเป็นองค์กรที่เช่ียวชาญด้านโรคซึมเศร้าและเป็นหลกัในการ
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 10

เพ่ือประชาชนสุขภาพจิตดี

http://www.prasri.go.th
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