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ก

ค ำน ำ

โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ เป็นโรงพยำบำลตติยภูมิ  สังกัดกรม
สุขภำพจิต มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรสุขภำพจิตระดับเหนือกว่ำตติยภูมิ
ในเขตสุขภำพที่ 10 พัฒนำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพจิตให้ได้คุณภำพ
มำตรฐำน บ ำบัดรักษำโรคซึมเศร้ำด้วยเทคโนโลยีและควำมเป็นเลิศใน
ระดับประเทศและวิจัยพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำน
สุขภำพจิตและจิตเวชโดยเฉพำะประเด็นโรคซึมเศร้ำ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
“องค์กรเชี่ยวชำญด้ำนโรคซึมเศร้ำระดับประเทศและพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพจิตในเขตสุขภำพจิตที่ 10”

ในรอบปีงบประมำณ 2561 ที่ผ่ำนมำ โรงพยำบำลได้พัฒนำและ
ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
และประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ซึ่งรำยงำนประจ ำปีเล่มนี้ ได้รวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิในกำรกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมภำคภูมิใจในกำรด ำเนินกำร 
เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สู่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ  เรำชำว
พระศรีมหำโพธิ์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจในกำรน ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสุขภำพจิตในต่อไป

( นำยประภำส  อุครำนันท์ )
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
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ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลภาพรวม

• แผนยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล
• ข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน



รอง ผอ.ด้านการแพทย์ 1
นพ.หวาน  ศรีเรือนทอง

รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์
และการพัฒนา

นางอัญชลี  ศิลาเกษ

รอง ผอ.ด้านบริหาร
นางอัมพร  ตุลสุข

รอง ผอ.ด้านเครือข่ายสุขภาพจิต
พญ.มานิดา  สิงหัษฐิต

รอง ผอ.ด้านการพยาบาลจิตเวช
นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์

รอง ผอ.ด้านการแพทย์ 2
พญ.วิรีย์อร จูมพระบุตร 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นพ.ประภาส  อุครานันท์

คณะ ผู้บ ริหาร โรงพยาบาลพร ะศ รีมหา โพธิ์

ปี งบประมาณ 256 1
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ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      
 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
พ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าในระบบบริการและวิชาการ   
1.  ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อยละ 54.37 55 
2.  อัตราการทุเลาของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล   ร้อยละ 100 98 
3.  อัตราผู้ป่วยโรคซมึเศร้ากลับเป็นซ า้ (Relapse) เรื่อง 16.99 21 
4.  จ้านวนงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยดี้านโรคซึมเศร้า ทีผ่่านการวิจัย 

พัฒนาและน้าไปใช้ประโยชน ์
เรื่อง 4 4 

5.  จ้านวนผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับโรคซมึเศรา้ที่ไดร้ับการคดัเลือกให้น้าเสนอ 
หรือไดร้ับรางวลัระดับประเทศ 

เรื่อง 1 2 

6.  จ้านวนผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับโรคซมึเศรา้ที่ไดร้ับการคดัเลือกให้น้าเสนอ 
หรือไดร้ับรางวลัระดับนานาชาติ   

เรื่อง 2 2 

7.  ร้อยละของสารสนเทศด้านโรคซมึเศร้าที่จา้เป็นมีความทันสมยั  ถูกต้อง และ
เผยแพร่ทันเวลา 

ร้อยละ 100 80 

8.  จ้านวนผู้เชี่ยวชาญที่มสีมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคซมึเศร้า 
 

คน - 5 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนามาตรฐานระบบบริการจิตเวชที่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  รุนแรง (ต่อ) 
9. อัตราการทุเลา ของผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง ท่ีรับไวร้ักษาใน รพ. ร้อยละ F10=100 

F20=99.83 
98 

10. อัตราผู้ป่วยเกดิภาวะแทรกซ้อนในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 0 0 
11. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 0 0 
12. ร้อยละของผู้ป่วยจติเวชที่เข้ารับบริการเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ น 

จากการประเมินผลลัพธ์ของการดแูลโดยรวมก่อน และหลังการรักษา โดยใช้ 
CGI 

ร้อยละ 83.33 60 

13. ร้อยละของผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงไม่กลับไปก่อ
คดี/ความรุนแรงซ ้า 

ร้อยละ 96.93 95 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาที่ 10 
14. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ปว่ยโรคจติเวชในพื นที่เขตสุขภาพท่ี 10    
14.1 โรคซมึเศร้า  ร้อยละ 58.96 55 
14.2. โรคจติเภท ร้อยละ 91.57 70 
14.3. Autistic ร้อยละ 5.35 11 
14.4. ADHD ร้อยละ 8.85 9 
15. ร้อยละของสถานบริการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขมีบริการสุขภาพจติ
และจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน (เป้าหมายสะสม) 
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ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

15.1 รพศ./รพท. (A และ S ไม่รวม M1) ร้อยละ 50 30 
15.2 รพช. (M1-F3) ร้อยละ 38.46 15 
16. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาสารสนเทศ สนับสนุน AHB10 ระดับ - 5 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
17. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้
ระดับ 5 5 

18.  จ้านวนข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงมาก เรื่อง n/a 0 
19. ระดับความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (วัดโดย 

Happinometer) 
ระดับ n/a happy 

20.  ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรยีกเก็บหนี  วัน 88.82 60 
21. จ้านวนนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสขุภาพจิต เรื่อง n/a 1 
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ข้อมูลทั่วไป 
 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital) เป็นโรงพยาบาลจิตเวช
ระดับตติยภูมิ  ขนาด 550 เตียง  เปิดให้บริการจริง  360  เตียง   สังกัดกรมสุขภาพจิต  ต าแหน่งที่ตั้งสะดวก 
และง่ายในการเดินทางเพ่ือเข้ารับบริการ  ตั้งอยู่เลขท่ี  212  ถนนแจ้งสนิท  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี   ให้บริการส่งเสริมป้องกัน บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี  ยโสธร  ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และมุกดาหาร รวม 70 อ าเภอ  612  
ต าบล 7,040  หมู่บ้าน รวมประชากรทั้งสิ้น 4,571,604 คน บนพ้ืนที่ 390 ไร่  2 งาน 64  ตารางวา  
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงพยาบาลร่มรื่น  เอ้ือต่อการบ าบัดรักษา  
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การจัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้ 

 บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ในรูปแบบคลินิกจิตเวชทั่วไป และคลินิกพิเศษ
เฉพาะโรค โดยจิตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จิตแพทย์ทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรวม 10 คน  
การจัดบริการในแผนกบริการผู้ป่วยนอกแต่ละวัน  มีดังนี้ 

วัน /เวลา เช้า (09.00-12.00 น) บ่าย (13.00-16.00 น) หมายเหตุ 
จันทร์  จิตเวชทั่วไป 

 คลินิกรักษ์ใจ  
(อดสุราและสารเสพติด) 

 

 คลินิกรักษ์จิตอุ่นใจ  
(เฉพาะโรคจิตเภท) 

 คลินิกรักษ์ใจ  
(อดสุราและสารเสพติด) 

 การเลือกผู้ป่วยเพ่ือเข้า
รักษาในคลินิกเฉพาะ
ทางช่วงบ่ายต้องผ่าน
การประเมินจาก
จิตแพทย์เท่านั้น อังคาร  คลินิกจิตเวชทั่วไป 

 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 คลินิกจิตเวชเด็ก 

และวัยรุ่น 

พุธ  จิตเวชทั่วไป  ประชุมวิชาการจิตเวช  ส าหรับผู้ป่วย 
จิตเวชฉุกเฉินให้บริการ
ตลอดวัน 

พฤหัสบดี  จิตเวชทั่วไป  คลินิกอารมณ์ดี 
(เฉพาะโรคซึมเศร้า) 

ศุกร์  จิตเวชทั่วไป 
 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

จันทร์-ศุกร์  แพทย์แผนไทยและจิตเวช
ทางเลือก 

 แพทย์แผนไทยและจิตเวช
ทางเลือก 

- ส าหรับนวดเพ่ือบ าบัด
ผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจ 

 

 



9 
 

 บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยในแบบเฉพาะทางด้านจิตเวช  ในกลุ่มโรคจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง  กลุ่ม
โรคความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา โรคซึมเศร้า  และโรคจิตเวชทั่วไป  โดย
แผนกผู้ป่วยในจ านวน 9 หอผู้ป่วยและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจรในรูปแบบ Day care 
เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเอง สามารถด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพและไม่เป็นภาระ
ต่อครอบครัวและสังคม  

 
 มีเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษในการบ าบัดรักษาที่พร้อมและครบครัน อาทิ เครื่อง ECT , เครื่อง EKG , 

เครื่อง EEG , เครื่องมือตรวจ Lab , เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช , 
โปรแกรมการบ าบัดรักษา และเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย ที่จะช่วยให้ผู้รับบริการหายจากการเจ็บป่วย
จากโรคทางจิตเวช ที่เฉพาะทาง  ฯลฯ 
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 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล อาทิ พ้ืนที่จอดรถส าหรับรถส่งต่อผู้ป่วย  บริเวณจอดรถ
ส าหรับผู้รับบริการ   มุมพักผ่อนภายอาคารผู้ป่วยนอกและอ านวยการ   รถไฟฟ้ารับส่งผู้ป่วย  ศาลา
เยี่ยมญาติ  ร้านค้าสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม   โทรศัพท์สาธารณะ  

 



 

 
 

 

 

9. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ

(นายประภาส  อุครานันท์)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

8. ฝ่ายยานพาหนะ

10. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชเด็กจิตเวชทางเลือก

11. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิงเร้ือรัง

12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยพิเศษ

13. กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

7. กลุ่มงานเทคนิคบริการ

8. ฝ่ายเวชระเบียน

14. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาด้วยเคร่ืองมือพิเศษ

15. หน่วยจ่ายกลาง

6. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเร่งรัดบ าบัด 2

7. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชสูงอายุชายเร้ือรัง

8. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเร้ือรัง

9. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิง

ส ำนักเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

นำงพันธ์ทิพย์  โกศัลวัฒน์

รอง ผอ. ด้ำนกำรพยำบำลจิตเวช

4. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยหนักจิตเวชชาย

5. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเร่งรัดบ าบัด 1

รอง ผอ. ด้ำนยุทธำศำสตร์และกำรพัฒนำ

นำงอัญชลี ศิลำเกษ

โครงสร้ำงโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ ปีงบประมำณ 2561

คณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพ คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล

ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำวะหนองบัว ส ำนักคุณภำพ   

รอง ผอ. ด้ำนกำรแพทย์  1

นำยหวำน ศรีเรือนทอง

รอง ผอ. ด้ำนบริหำร

นำงอัมพร  ตุลสุข

กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรจิตเวชและสุขภำพจิต

7. ฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

1. กลุ่มงานการแพทย์

2. กลุ่มงานทันตกรรม

3. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

4. กลุ่มงานจิตวิทยา

5. กลุ่มงานเภสัชกรรม

6. กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. ฝ่ายประกันสุขภาพ

4. ฝ่ายพัสดุ

5. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

6. ฝ่ายโภชนาการ

รอง ผอ.ด้ำนเครือข่ำยสุขภำพจิต

นำงมำนิดำ   สิงหัษฐิต

3. ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า3. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด

4. หน่วยบริการห้องสมุด

รอง ผอ. ด้ำนกำรแพทย์ 2

นำงวิรีย์อร  จูมพระบุตร

2. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก

กลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำกลุ่มภำรกิจบริกำรทำงพยำบำลจิตเวช

1. ส านักบริหารการพยาบาล 1. ศูนย์วิจัยและฝีกอบรม

2. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

  11  
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อัตราก าลังและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง   

 อัตราก าลังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ  2561 (ข้อมูล ณ 30  กันยายน 2561) มีกรอบอัตราก าลัง

ทั้งสิ้น 647 อัตรา มีบุคลากรที่ปฏบิัติงานจริง 554 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 85.63 จ าแนกตามกลุ่มบุคลากรและวิชาชีพ ดังนี ้

ตารางที่ 1  อัตราก าลังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2561 

ล าดับ ต าแหน่ง อัตราก าลัง (คน) 

ที ่   อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษาต่อ อัตราว่าง 

1 ข้าราชการ 279 259 2 7 3 12 
2 ลูกจ้างประจ า 93 67 - - - 26 
3 พนักงานราชการ 36 33 - - - 3 
4 พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
192 174 - - - 17 

5 ลูกจ้างช่ัวคราว  - - - - - - 
6 จ้างเหมารายวัน 26 4 - - - 22 
7 ลูกจ้างช่ัวคราวตามผล

การปฏิบัติงานต่อราย 
(Percase) 21 17 

   
4 

รวม 647 554 2 7 3 84 

ที่มา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจ้าหน้าท่ี 

แผนภูมิที่ 1  แสดงอัตราก าลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  ปีงบประมาณ 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ
47%

พนักงานกระทรวง
31%

ลูกจ้างประจ า
12%

พนักงานราชการ
6%

จ้างเหมารายวัน
1% ลูกจ้าง Percase

3%
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ตารางที่ 2  อัตราก าลังข้าราชการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ
ที ่
 

ต าแหน่ง 
  

อัตราก าลัง (คน) 
อัตรา
เต็ม 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ยืมตัว
มา 

ยืมตัว
ไป 

ลาศึกษา
ต่อ 

อัตรา
ว่าง 

1 ผู้อ านวยการ 1 1 - - - - 
2 นายแพทย ์ 17 10 1 6 1 1 
3 ทันตแพทย์ 1 2 1 - - - 
4 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1 - - - - 
5 เภสัชกร 8 8 - - - - 
6 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 4 - - - 1 
7 พยาบาลวิชาชีพ 197 188 - - 2 7 
8 พยาบาลเทคนิค 4 4 - - - - 
9 นักจัดการงานท่ัวไป 2 2 - - - - 
10 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 - - - - 
11 เจ้าพนักงานธุรการ 3 3 - - - - 
12 นักวิชาการเงินและบญัชี 3 2 - - - 1 
13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 6 - - - - 
14 เจ้าพนักงานพัสด ุ 2 1 - - - 1 
15 นายช่างเครื่องกล 1 1 - - - - 
16 นักโภชนาการ 2 2 - - - - 
17 โภชนากร 2 2 - - - - 
18 นักสังคมสงเคราะห ์ 5 5 - - - - 
19 นักจิตวิทยาคลินิก 7 6 - 1 - - 
20 นักเทคนิคการแพทย ์ 1 1 - - - - 
21 เจ้าหน้าท่ีรังสีการแพทย ์ 1 1 - - - - 
22 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1 - - - - 
23 เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 1 - - - - 
24 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 - - - - 1 
25 เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 1 1 - - - - 
26 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 - - - - 
27 นักกิจกรรมบ าบัด 2 2 - 

 
- - 

28 เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 2 2 - - - - 

รวม 279 259 2 7 3 12 

ที่มา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจ้าหน้าท่ี 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงอัตราก าลังข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง จ าแนกตามวิชาชีพ  ปีงบประมาณ 2561    

 

ตารางที่ 3  อัตราก าลังพนักงานราชการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ
ที ่
 

ต าแหน่ง 
  

อัตราก าลัง (คน) 

อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมตัวมา ยืมตัวไป ลาศึกษาต่อ อัตราว่าง 

1 พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9 9 - - - - 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 3 3 - - - - 

3 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - - - 1 

4 นักจิตวิทยาคลินิก 1 1 - - - - 

5 นักสังคมสงเคราะห ์ 6 6 - - - - 

6 นักวิชาการเงินและบญัชี 1 1 - - - - 

7 บรรณารักษ์ 1 1 - - - - 

8 นักจัดการงานท่ัวไป 4 3 - - - 1 

9 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 - - - - 

10 นักเทคนิคการแพทย ์ 1 1 - - - - 

11 นักวิชาการสถิต ิ 1 1 - - - - 

12 นักวิชาการพัสด ุ 1 - - - - 1 

13 นักวิชาการสาธารณสุข 3 3 - - - - 

14 นักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 1 - - - - 

15 แพทย์แผนไทย 1 1 - - - - 

16 พนักงานบริการ 1 1 - - - - 

รวม 36 33 - - - 3 

 

พยาบาลวิชาชีพ
73%

เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 
16%

นายแพทย์
4%

เภสัชกร
3%

นักจิตวิทยา
2% นักสังคมสงเคราะห์ 

2%
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ตารางที่ 4  อัตราก าลังลูกจ้างประจ า  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง อัตราก าลัง (คน) 

    อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง ยืมมา ยืมไป อัตราว่าง 

1 พนักงานขับรถยนต์ ส2 1 - - - 1 
3 พนักงานธุรการ ส4 2 2 - - - 
4 พนักงานการเงินและบญัชี ส4 4 4 - - - 
5 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2/หัวหน้า 1 1 - - - 
6 พนักงานพัสดุ ส4 3 3 - - - 
7 ช่างต่อท่อ ช2/หัวหน้า 1 1 - - - 
8 ช่างต่อท่อ ช2 3 2 - - 1 
9 พนักงานสถิติ ส2 1 1 - - - 
10 พนักงานสถิติ ส4 2 2 - - - 
11 พนักงานปฏิบัติการชันสตูร ส2 1 1 - - - 
12 ช่างเชื่อม ช4 1 1 - - - 
13 ช่างศิลป์ ช3 1 1 - - - 
14 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ช2 2 2 - - - 
15 ผู้ช่วยพยาบาล ส4 15 15 - - - 
17 พนักงานอาชีวบ าบัด ส2 2 2 - - - 
18 ช่างไฟฟ้า ช4 2 2 - - - 
20 พนักงานเภสัชกรรม ส2 3 3 - - - 
21 พนักงานห้องสมุด ส2 1 1 - - - 
22 พนักงานห้องสมุด ส3 1 1 - - - 
23 พนักงานโสตทัศนศึกษา บ2 1 1 - - - 
24 โภชนากร ส3 1 1 - - - 
25 ช่างปูน ช4 3 3 - - - 
26 ช่างไม้ ช4 2 - - - 2 
27 ช่างสี ช.3 1 - - - 1 
28 ช่างไม้ ช3 1 - - - 1 
29 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 37 17 - - 20 

       รวม 93 67 - - 26 

ที่มา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจ้าหน้าท่ี 
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ตารางที่ 5  อัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
  

อัตราก าลัง 
อัตราเตม็ ปฏิบัติงานจริง มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ อัตราว่าง 

1 นักจิตวิทยา 1 - - - 1 
2 นักทรัพยากรบุคคล 1 - - - 1 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 - - - 
4 นักสังคมสงเคราะห ์ 1 1 - - - 
5 นักวิชาการสาธารณสุข 2 1 - - 1 
6 นักวิชาการพัสด ุ 1 1 - - - 
7 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 - - 2 
8 แพทย์แผนไทย 1 - - - - 
9 นักจัดการงานท่ัวไป 7 7 - - - 
10 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 

 
- - 1 

11 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 - - - 
12 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 - - - 1 
13 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2 1 - - 1 
14 พนักงานบัตรรายการโรค 2 2 - - - 
15 พนักงานประจ าห้องยา 8 7 - - 1 
16 พนักงานโสตทัศนศึกษา 4 4 - - - 
17 พนักงานธุรการ 10 9 - - 1 
18 พนักงานพิมพ์ 16 15 - - 1 
19 พนักงานการเงินและบญัชี 1 1 - - - 
20 พนักงานบริการ 25 22 - - 3 
21 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 2 1 - - 1 
22 พนักงานประจ าตึก 1 1 - - - 
23 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 1 - - - 
24 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 99 97 - - 2 

 
รวม 192 174 - - 17 

ที่มา: แบบรายงาน สจ.รง. 1021  งานการเจ้าหน้าท่ี 
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แผนภูมิที ่3 แสดงอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานจริง  

               ปีงบประมาณ 2558 - 2561               
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ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

• ผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการ 
ปฏบิตัริาชการ

• ผลการใหบ้ริการบ าบดัรักษาผูม้ปีญัหา
สุขภาพจิต

• ผลการด าเนนิงานภายใตป้ระเดน็
ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี



ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

• ผลการด าเนนิงานตามค ารับรอง
การปฏบิตัริาชการ
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือนแรก) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน

ถ่วง
น้ าหนัก 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล  35   5.0000  
1.1  ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรอืพฤติกรรม สติปัญญา 

การเรยีนรู้ และออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ร้อยละ 17.50 
 

ร้อยละ 40 58.75 5.0000 0.8750 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจติเภทในพ้ืนท่ีเข้าถึงบริการตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 17.50 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.5 

2.12 5.0000 0.8750 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  35   4.5429  
3.1 ร้อยละของผู้ป่วยจติเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 

3 เดือน หลังจากจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  
(3-Month Remission Rate) 

ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 95 100.00 5.0000 0.7500 

3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงานและงบลงทุน 

ร้อยละ 10.00   3.4000 0.3400 

งบด าเนินงาน ร้อยละ 55 89.05 3.0000  

งบลงทุน ร้อยละ 43 22.46 0.4000  

3.3 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ ร้อยละ 10.00 ≥0 5.00 5.0000 0.5000 
มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  30   5.0000  
4.1 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA) 

คะแนน 15.00 60 คะแนน 90.91 5.0000 0.7500 

4.2 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ระดับของทักษะและสมรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
สูงขึ้น 

ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 80 98.84 5.0000 0.7500 

รวม  100    4.8400 
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล  15   5.0000  
1.3  ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 9.00 ≥ร้อยละ 

55 
66.65 5.0000 0.9000 

1.6  ร้อยละของผู้ป่วยโรคตดิสรุาในพื้นที่เข้าถึงบริการ
ตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 3.00 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 

5.27 5.0000 0.3000 

1.7   ร้อยละของผู้ประสบภาวะวกิฤตที่มีปัญหาสุขภาพท่ี
ได้รับการเยียวยาจติใจตามาตรฐานกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 70 100.00 5.0000 0.3000 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  22   4.9462  
3.3 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้าย

ตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป ี
ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 80 95.80 5.0000 0.4000 

3.4 ร้อยละของผู้ป่วยจติเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 
3 เดือน หลังจากจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  
(3-Month Remission Rate) 

ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 95 99.70 5.0000 0.6000 

3.5 ร้อยละของผู้ป่วยจติเวชที่มีความเสีย่งสูงต่อการก่อ
ความรุนแรงไม่ก่อความรุนแรงซ้ า ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 96 99.19 5.0000 0.4000  

3.6 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงานและงบลงทุน 

ร้อยละ 4   4.7040 0.3763 

งบด าเนินงาน ร้อยละ 84 89.30 3.0000  

งบลงทุน ร้อยละ 72 69.78 1.7040  

3.7 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ ร้อยละ 4 ≥0 ไฟฟ้า 1.00 
น้ ามัน 4.10 

5.0000 0.4000 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  20   5.0000  
4.2 ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานส าหรับ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ (PMQA-M-F) 

คะแนน 7.00 ร้อยละ 70 95.58 5.0000 0.7000 

4.3 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ระดับของทักษะและสมรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
สูงขึ้น 

ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 80 ทักษะ 
93.39 

สมรรถนะ 
81.45 

5.0000 0.6000 

รวม  50    4.9763 
 



• ผลการใหบ้ริการบ าบดัรักษาผูม้ปีญัหา
สุขภาพจิต

ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ
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ตารางที่  8   การให้บริการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2557 - 2561 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. จ ำนวนผู้ป่วยนอกท้ังหมด (รำย) 75,378 83,114 86,015 88,472 92,480 
2. จ ำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ (คน) 6,482 6,526 6,157 5,838 6,703 
3. จ ำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (รำย) 310 342 353 361 381 
4. จ ำนวนผู้ป่วยในท้ังหมด (รำย) 6,581 6,386 5,921 5,339 5,828 
5. จ ำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน (รำย) 295 293 271 240 262 
6. จ ำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษำ (รำย) 

- รับครั้งแรก 

- รับครั้งรอง 

2,988 
1,099 
1,889 

2,873 
1,061 
1,812 

2,672 
961 

1,711 

2,423 
830 

1,593 

2,747 
1,061 
1,686 

7. จ ำนวนผู้ป่วยจ ำหนำ่ย (รำย)       2,972       2,865 2,757 2,410 2,675 
8. จ ำนวนวันเฉลี่ยทีผู่้ป่วยรักษำใน

โรงพยำบำล 
31 31 32 32 32 

9. จ ำนวนวันอยู่โรงพยำบำล 107,624 106,872 99,090 87,607 95,650 
10. จ ำนวนวันผู้ป่วยจ ำหนำ่ย 93,090 89,582 88,885 77,746 86,730 
11. อัตรำกำรครองเตียง  79.70 79.14 73.17 66.67 72.79 

  
ที่มำ : ฐำนข้อมูลเวชสถิติ ฝ่ำยเวชระเบียน  
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ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกและในเฉลี่ยต่อวันปีงบประมาณ 2557 - 2561 
 

ผลการให้บริการบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

ร้อยละ 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงจ านวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล   ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6  แสดงอัตราการครองเตียง  ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
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แผนภูมิที่ 7  แสดงจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 5 อันดับโรคแรก  ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

 
 
แผนภูมิที่ 8  แสดงจ านวนผู้ป่วยจ าหน่ายทั้งหมด 5 อันดับโรคแรก  ปีงบประมาณ  2559 - 2561 
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ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

• ผลการด าเนนิงานภายใตป้ระเดน็
ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

- ยทุธศาสตรท์ี ่1 มุ่งสู่ความเปน็เลศิดา้นโรค
ซึมเศร้าในระบบบริการและวิชาการ 
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 ในปีงบประมาณ  2561  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ได้ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนางาน ทั้งสิ้น 7,046,726 
บาท  21  โครงการ มีผลลัพธ์การด าเนินงาน และโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าในระบบบริการและวิชาการ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. เกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีฐานข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของประเทศไทย 
4. มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผลงาน 

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อยละ 55 66.21 
2. อัตราการทุเลาของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล   ร้อยละ 98 100 
3. อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลับเป็นซ้ า (Relapse) ร้อยละ 21 19.55 
4. จ านวนงานวิจัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านโรคซึมเศร้าที่ผ่าน 
การวิจัย พัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง 4 9 

5. จ านวนงานวิจัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านโรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การคัดเลือกให้น าเสนอ หรือได้รับรางวัลระดับประเทศ 

เรื่อง 2 9 

6. จ านวนงานวิจัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านโรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การคัดเลือกให้น าเสนอ หรือได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

เรื่อง 2 8 

7. ร้อยละของสารสนเทศโรคซึมเศร้าที่จ าเป็น มีความทันสมัย  ถูกต้อง 
และเผยแพร่ทันเวลา 

ร้อยละ 90 100 

8. จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คน 5 11 

 
 
 

ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 



24 
 

มีโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ  7  โครงการ  งบประมาณที่ใช้พัฒนางาน  4,593,700  บาท ดังนี้ 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน

บ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD 

3. โครงการอบรมการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมการบ าบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

5. โครงการสัมมนายุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า 

7. แผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจาก
โรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 

ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ป่วย    

    โรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการจัดท าวิจัยทางคลินิกในโรงพยาบาล 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ านวน 22 คน   

งบประมาณ    7,600 บาท (จากกรมสุขภาพจิต)   

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 

 มีบุคลากรที่เป็นวิทยากร จ านวน 3 คน และมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นทีมสหวิชาชีพ 

จ านวน 24 คน  คณะท างาน 7 คน  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และมีแนวทางในการจัดท าวิจัยการวิเคราะห์

สถานการณ์และประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

รวมทั้งการวิจัยทางคลินิกในโรงพยาบาล  ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม พบว่า 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  73.33   
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2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะดื้อต่อการรักษา 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลจิตเวช 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ในการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะดื้อต่อการ
รักษา 

 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ านวน  20 คน   
งบประมาณ      40,000 บาท (จากกรมสุขภาพจิต)  

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 

ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะดื้อต่อการรักษา 
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง ให้ทีมสหวิชาชีพได้ใช้ในการพิจารณา  ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยด าเนินการ 2 
ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  23–24 พฤศจิกายน 2560  และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18– 19 ธันวาคม 2560     
ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย จิตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา     
นักสังคมสงเคราะห์ รวมจ านวนทั้งสิ้น 19 คน  รูปแบบในการด าเนินโครงการประกอบด้วย การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ การน าเสนอ และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม จากผลการด าเนินงานตลอดทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา 
คณะท างานได้ประเมินโครงการ  พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้แนวปฏิบัติส าหรับทีมสห
วิชาชีพในการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะดื้อต่อการรักษาที่เหมาะส าหรับการน ามาใช้ใน
โรงพยาบาลต่อไป 
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3.  ชื่อโครงการ  อบรมการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy : 

PST) 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุข มีทักษะในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไข  
                 ปัญหา  

กลุ่มเป้าหมาย  สหวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่รับผิดชอบงาน  
                   สุขภาพจิตและจิตเวชจ านวน 34 คน 

งบประมาณ   40,000 บาท (จากกรมสุขภาพจิต)  

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 
1. ด าเนินการอบรมการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา  จ านวน  3 วัน   ระหว่างวันที่ 27 - 

29 พฤศจิกายน 2560 ณ  หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน  34 คน 

2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และทักษะในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา ( Problem 

Solving Therapy :  PST ) 

 

 

 



27 
 

4. โครงการ   พัฒนาหลักสูตรการอบรมการบ าบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์    

 1. เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ 

2. เพ่ือให้ได้หลักสูตรการอบรมการบ าบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

กลุ่มเป้าหมาย   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จ านวน  10 คน  และผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  20 คน 

งบประมาณ      30,900 บาท (จากกรมสุขภาพจิต)  

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 

1. ประชุมคณะพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน วันที่ 28 มี.ค. 61  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 15 คน วันที่ 19 มี.ค. 61    
3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 20 เล่ม วันที่ 31 พ.ค. 61   
4. จัดท าคู่มือวิทยากร จ านวน 10 เล่ม วันที่ 31 พ.ค. 61   
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการสอนการบ าบัดครอบครัว วันที่ 25-26 ก.ค. 61  

กลุ่มเป้าหมาย 15 คน   
6. ได้หลักสูตรการอบรมการบ าบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
7. ผู้ผ่านการทดลองอบรมมีความรู้ และทักษะในการบ าบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
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5. โครงการสัมมนายุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ

บุคคล ในการด าเนินงานด้านโรคซึมเศร้า 

2. เพ่ือเป็นเวทีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านโรคซึมเศร้า 

3. เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในการด าเนินงานด้านโรคซึมเศร้าอย่างมีพลวัตร (dynamic) 

กลุ่มเป้าหมาย   

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชภายในเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 70 คน, วิทยากร จ านวน 12 คน 

และคณะท างาน จ านวน  8 คน   รวม  90 คน 

งบประมาณ   200,000 บาท (จากกรมสุขภาพจิต)  

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 

 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชภายในเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 70 คน  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านโรคซึมเศร้า  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคคล ในการ

ด าเนินงานด้านโรคซึมเศร้า 
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6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นทั้งส่วนของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

รวมทั้งเครือข่ายสุขภาพจิตของประเทศไทยที่ทันสมัย ครบถ้วน และทันเวลาต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 7 กลุ่ม คือ  
1) ผู้สูงอายุ   
2) ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังทางกาย เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง   
3) หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด   
4) ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด   
5) กลุ่มท่ีมาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน   
6) ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้   
7) กลุ่มท่ีมีการสูญเสียคนที่รักหรือสินทรัพย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทุกแห่ง และ
เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ 

งบประมาณ   800,000 บาท (จากกรมสุขภาพจิต)  

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 
 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศของการเข้าถึงบริการของโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแล

รักษาจนมีอาการหาย/ทุเลา ไม่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และการเกิดพฤติกรรมรุนแรงของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  ผลการด าเนินงานพบว่า ร้อยละ 61.21  ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ  โดยมีจ านวน

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 875,698  คน/จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดคาดประมาณจากความชุก   

โรคซึมเศร้า  1,430,563  คน (ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึง

ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561)   

        

      ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
                                 ที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนเขตสุขภาพที่ 10 
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7. แผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรค
ซึมเศร้า ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 

วัตถุประสงค์      

 1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้าในคนไทย 

 2. เพ่ือการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบ าบัดรักษาทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 3. เพ่ือพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการท าวิจัยในรูปแบบการ

วิจัยมีคุณภาพระดับสูง 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์3โครงการย่อย  จ านวน 15 คน 
2. พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และพ้ืนที่  จ านวน 20 คน 
3. ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางานวิจัย  จ านวน  5  คน 
4. คณะท างานโครงการวิจัย 3 โครงการย่อย  จ านวน  10  คน 
5. บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแผน

งานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า
ระยะที3่  จ านวน  20 คน 

งบประมาณ   3,475,200  บาท (จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 

          แผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรค

ซึมเศร้า ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินงานตามโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 

1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiteen application) เพ่ือลดภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นไทยปีที่ 2 

2. การวิจัยประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้าและ
การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย(โครงการต่อเนื่องปี 
2561) 

3. ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: วิจัยเชิง
ทดลองแบบมีการสุ่ม 

 

 



31 
 

ผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการ   

1. ไดอ้งค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือโปรแกรมและระบบเฝ้าระวังป้องกันและบ าบัดรักษาโรคซึมเศร้า

และพัฒนาระบบบริการและเทคโนโลยีในการบ าบัดรักษาโรคซึมเศร้าในประเทศไทยที่เป็นผลส าเร็จ

ที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้น จ านวน 3 เรื่อง  ได้แก่ 

1) รูปแบบโปรแกรมออนไลน์เพ่ือป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับวัยรุ่นไทยที่มี
ประสิทธิภาพ 

2) ได้รูปแบบการบริการสุขภาพที่ผสานการดูแลระหว่างวิชาชีพแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรค
ซึมเศร้าร่วมด้วยทีม่ีประสิทธิผลในการลดอาการซึมเศร้าการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

3) ได้รูปแบบการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

2. ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะในการวิจัย 1) การพัฒนาโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า
ที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับวัยรุ่นไทยจ านวน 3 คน  2)  การใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วย
ไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจ านวน 10 คน   3) การบริการสุขภาพที่ผสานการดูแลระหว่าง
วิชาชีพแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วยที่มีประสิทธิผลในการลดอาการซึมเศร้าและ
การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

3. วัยรุ่นไทยอายุ15-18 ปีจ านวนคาดประมาณ 3,691,147คนสามารถเข้าถึงวิธีการป้องกันการเกิดโรค
ซึมเศร้าได้ด้วยตนเองและวัยรุ่นไทยอายุ 15-18 ปีที่คาดประมาณการว่ามีแนวโน้มป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้าจ านวน647,427คนและคาดประมาณการว่ามีภาวะซึมเศร้าระดับน้อยจ านวน  307,593 คน
ที่ได้รับการใช้โปรแกรมป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าภายใน 1 ปี 

4. มีทางเลือกการบ าบัดที่มีผลต่อสมองที่ควบคุมระดับของสารสื่อประสาทในสมองโดยตรงส าหรับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง ที่คาดประมาณการจ านวน 442,938 คนทั้งหมดของ
ประเทศไทย 

 



ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

• ผลการด าเนนิงานภายใตป้ระเดน็
ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

- ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนามาตรฐานระบบ
บริการจิตเวชทียุ่ง่ยาก  ซับซอ้น  รุนแรง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนามาตรฐานระบบบริการจิตเวชท่ียุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง  

เป้าประสงค์ 

1. ผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง ในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผลงาน 

1. อัตราการ ทุเลา ของผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง ที่
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล   
-ผู้ป่วยโรคจิตเภท (F20)   
-ผู้ป่วยโรคกลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา  (F10) 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

98 
98 

 
 

99.27 
100  

2. อัตราผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 0 0 
3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 0 0 
4. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการเฉพาะทางมีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน จากการประเมินผลลัพธ์ของการดูแล
โดยรวมก่อนและหลังการรักษา โดยใช้ CGI 

ร้อยละ 60 68.01 

5. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
ไม่กลับไปก่อคดี / ความรุนแรงซ้้า 

ร้อยละ 95 99.24 

 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ  4  โครงการ  งบประมาณท่ีใช้พัฒนางาน 804,026  บาท  ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง   

ในสังคม  (SMI-V)   
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วย SMI-V ด้วย LEAN 

Management 
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ผลการด าเนินโครงการส าคัญ 
 
1.  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
งบประมาณ      504,200  บาท (จากกรมสุขภาพจิต) 
การด าเนินงานและผลลัพธ์      
     1. พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาอันเก่ียวเนื่องกับการดื่มสุรา   
     2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมต่อข้อมูล refer link  
     3. พัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็ก  ได้แก่ การเตรียมโปรแกรมบ้าบัดในคลินิกเฉพาะโรค  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ้าบัดผู้ป่วยโรค LD และ ADHD  โปรแกรม ส้าหรับผู้ป่วย  และ 
โปรแกรมส้าหรับผู้ปกครอง  และการอบรมความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพ ในการบ้าบัดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วย
เด็กและวัยรุ่น 
     4. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการแบบ Modified ECT    
     5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพ่ีเลี้ยงวิชาการ (Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่  10 
     6. พัฒนาหลักสูตรการแก้ไขเหตุวิกฤตโดยผู้เผชิญเหตุเบื้องต้น 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน   

  1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist 

Service (SSS)  อยู่ในเกณฑ์ รพ.จิตเวชระดับ 1 เกือบทุกด้านยกเว้นด้านบุคลากร ใน 4 วิชาชีพ คือ แพทย์

 

ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการทีมน้าทางคลินิก  
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง ในเขต
สุขภาพที่ 10 ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชของเขตสุขภาพที่ 10 

กลุ่มเป้าหมาย   จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและผู้รับผิดชอบงาน 
บริการเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาล
สุขภาจิตและจิตเวชชุมชนและผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต ในเขตสุขภาพท่ี 10 
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ประสาทวิทยา นักกายภาพบ้าบัด รังสีแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่อยู่ในระดับ 2  เนื่องจากกรอบอัตราก้าลังที่

กรมก้าหนด คือ ไมม่ีแพทย์ประสาทวิทยา/อายุรแพทย์ บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน แบบเต็ม

เวลา   ไมน่ักกายภาพบ้าบัด   ไมม่ีรังสีแพทย์ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน แบบบางเวลาหรือ

เต็มเวลา ไมน่ักรังสีเทคนิคให้บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน แบบเต็มเวลา 

2. ร้อยละ 68.01 ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากการ
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลโดยรวมก่อนและหลังการรักษา โดยใช้ CGI-S (เป้าหมาย ร้อยละ 55)  โดยจ้าแนก
ตามคลินิกเฉพาะทางท่ีเปิดให้บริการ  ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

 

 
2. ร้อยละ  99.24  ของผู้ป่วยจิตเวชที่มี 

ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงไม่กลับไป 
ก่อคดี/ความรุนแรงซ้้า ภายใน 1 ปี   
 
 
 

บริการจิตเวชเฉพาะทาง จ านวนผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น (คน) คิดเป็นร้อยละ 

 1. นิติจิตเวช 2 100 

2.  จิตเวชสารเสพติด/สุรา) 277 79.83 

3. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 115 59.59 

4 จิตเวชผู้สูงอายุ 114 55.61 

5.บริการจิตเวชเฉพาะทาง อ่ืนๆ   

   5.1 โรคซึมเศร้า 162 76.78 

   5.2  โรคจิตเภท 340 81.93 

   5.3 โรคจิตเวชอ่ืนๆ 344 68.25 

รวม 508 68.01 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 

                                     

     

การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็ก 

 
    

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการแบบ Modified ECT 

     

การเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูล
และระบบเชื่อมต่อข้อมูล refer link 

 อบรมพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน 

ผู้ป่วยที่มีปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา 
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2. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย    เครือข่ายในพ้ืนที่  ผู้น้าชุมชน  และทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10                   

      ครอบครัว / ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

งบประมาณ       50,000  บาท (จากกรมสุขภาพจิต) 

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 
1. เตรียมชุมชนและติดตามเยี่ยมครอบครัว/ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ร่วมกับ

เครือข่ายในพ้ืนที่ ผู้น้าชุมชน  และทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10  จ้านวน 41 ครั้ง / 
95 ราย 

2. ญาติ แกนน้า อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในรพช. ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแล วางแผน และตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการวางแผนดูแล ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและ
เกิดทักษะในการดูแลผู้ป่วย 

3. ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่จ้าหน่ายกลับสู่ชุมชน ได้รับการดูแลต่อเนื่องและ
สามารถอยู่ในชุมชนได้นานเกิน 90 วัน ร้อยละ 94.54  

4. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้้าภายใน 1 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ     
   กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน     
 
วัตถุประสงค์     
   1. เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ

รุนแรง ได้รับการเตรียมครอบครัวและชุมชนก่อนจ้าหน่าย 

สามารถจ้าหน่ายและอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขตาม

อัตภาพ  

   2. เพ่ือให้ครอบครัว/ชุมชน มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย  
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3. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม      

ผู้รับผิดชอบ   ส้านักบริหารการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     1. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ  

         ความรุนแรง ผู้ป่วยปลอดภัย และทุเลาจากการเจ็บป่วย 

     2. ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

         ครอบคลุมตามสภาพปัญหา สามารถอยู่ในชุมชนได้และไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้้า 

 

กลุ่มเป้าหมาย  ทีมสหวิชาชีพ    ผู้ช่วยเหลือคนไข้   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    

งบประมาณ   169,826  บาท (จากกรมสุขภาพจิต) 

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 
1. อบรมการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง (Anger De-escalation) ส้าหรับทีมสหวิชาชีพ             

วันที่  10-11 พ.ค 61 มีผู้เข้าอบรม รวมจ้านวน 60 คน  
2. อบรมการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง (Anger De-escalation) ส้าหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้  

รุ่น 1 วันที่ 21-22 พ.ค 61 รุ่น 2 วันที่ 23-24 พ.ค  61  มีผู้เข้าอบรม รวมจ้านวน 138 คน  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน้าแนวทางการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของทีมสหวิชาชีพสู่การปฏิบัติ ส้าหรับ

ทีมสหวิชาชีพ  จ้านวน 2 รุ่น  รุ่น 1 วันที่ 27  มิ.ย  61 รุ่น 2 วันที่ 28  มิ.ย  61 มีผู้เข้าประชุม  
รวมจ้านวน 130 คน   

4. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง และ
สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม ในระดับมากถึงมากท่ีสุด   คิดเป็น
ร้อยละ 72.87 และ ร้อยละ 23.43  ตามล้าดับ   
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วย SMI-V ด้วย LEAN Management 

ผู้รับผิดชอบ   :  ส้านักคุณภาพ  คณะท้างานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ

  ความรุนแรง  คณะกรรมการ LEAN Management  และศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่อง LEAN Management 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการตามรอยระบบบริการผู้รับบริการทุกหน่วยบริการเพ่ือหาความ

สูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จากทุกหน่วยงานจ้านวน    55  คน    

งบประมาณ   80,000  บาท (จากกรมสุขภาพจิต) 

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพ่ิมคุณค่าบริการด้วย  

LEAN  Management " ระหว่างวันที่  
7 – 8 กุมภาพันธ์  2561  มีผู้เข้าร่วมจาก 
ทุกฝ่าย ศูนย ์กลุ่มงาน จ้านวนทั้งสิ้น  55 คน   
หลังเข้าร่วมประชุมบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการค้นหา วิเคราะห์ความสูญเปล่า  
(wastes) ในกระบวนงานตามแนวคิด Lean Management 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ LEAN Management ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริการ SMI-V "   เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งหมด 40 
หน่วยงาน   ซ่ึงมี 26 หน่วยงานที่พัฒนากระบวนงานด้วยแนวคิด Lean Management    คิดเป็น
ร้อยละ 65 และมีการน้าเสนอผลงาน  13 เรื่อง  (11 หน่วย) คิดเป็นร้อยละ  42.30 วิธีการน้าเสนอ 
ได้แก่ 1) เรื่องเล่า  จ้านวน  7  เรื่อง   2)   Oral presentation  5 เรื่อง  3)  Poster  1 เรื่อง   

3. ผลส้าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1) อัตราการลดระยะเวลาการบริการ ของหน่วยบริการ(≥ร้อยละ 5)      ผลลัพธ์ ร้อยละ 38.25 
 2) อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตขณะรอรับบริการ (ร้อยละ 0)                         ผลลัพธ ์ร้อยละ 0 
 3) อัตราการได้รับบาดเจ็บของผู้ป่วยนอก  (ระดับ 5 ขึ้นไป)                ผลลัพธ์ ร้อยละ  0 
 4) อัตราความพึงพอใจของผู้รับบบริการผู้ป่วยนอก (≥ ร้อยละ 90)        ผลลัพธ์ ร้อยละ 93.99 
 5) ความสุขของบุคลากรวัดโดย Happynometer (มีความสุขมาก)       ผลลัพธ์ ร้อยละ 94.35 

       หมายเหตุ ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ส่วนค้าถามวัดความสุข 

 

 



ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

• ผลการด าเนนิงานภายใตป้ระเดน็
ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

- ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันางานสุขภาพจิตและ
จิตเวชในเขตสุขภาที ่10
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนางานสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 10 มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของเขตสุขภาพท่ี 10 

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน 

1. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10    
   1.1 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 50 68.85 
   1.2 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่10  ร้อยละ 75 97.66 
   1.3 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคออทิสติก ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 8 30.06 
   1.4 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 10 

ร้อยละ 10 4.88 

2. ร้อยละของสถานบริการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขมีบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน  

   

   2.1 รพศ./รพท. (A และ S ไม่รวม M1) ร้อยละ 30 66.60 
   2.2 รพช. (M1-M3)  ร้อยละ 15 60 
3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสารสนเทศสนับสนุนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ระดับ 5 5 

 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 7 โครงการ  งบประมาณที่ใช้พัฒนางาน 1,298,500 บาท ได้แก่ 

1.  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 10 

2. โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย  

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้  

4.   โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
5.   โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 
6.   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า   
7.   โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” 
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ผลการด าเนินโครงการส าคัญ 
 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 10  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้พยาบาลผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   มีความรู้ความมั่นใจในการด าเนินงาน                 
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

2. เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจิตแพทย์  แพทย์   กุมารแพทย์  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความมั่นใจใน
การตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษาเพ่ิมการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็ก 

3. เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชการเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย  แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก 
งบประมาณ  200,000 บาท  (จากกรมสุขภาพจิต) 

การด าเนินงานและผลลัพธ์  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ส าหรับพยาบาลผู้รับผิดชอบงานเด็ก  (ใช้งบศูนย์สุขภาพจิตที่10 ใน
การประชุมชี้แจงการด าเนินงาน)ผู้เข้าร่วมประชุม 1/50 คน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการการด าเนินงาน
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ จ านวน 21 ครั้ง  

- สัมมนาจิตแพทย์พบแพทย์/กุมารแพทย์ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชและ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในรพ. เขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 5 รุ่น/ 40คน 

ส่งผลให้การเข้าถึงบริการ 
- ผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 9.61 (ข้อมูลจากการตรวจราชการ,ร้อยละ 
5.29 ข้อมูลจาก HDC 25 ก.ย.61 ) 

- ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 31.52 (ข้อมูลจาก HDC  วันที่ 25 ก.ย.61) 
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2. โครงการ พัฒนาระบบการด าเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตสุขภาพที่ 10 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ด าเนินการพัฒนาแนวทางการดูแล และคุ้มครองสิทธิการ
เข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้มีความผิดปกติทางจิต  ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
กลุ่มเป้าหมาย คณะท างานขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด   
งบประมาณ  24,000 บาท (จากกรมสุขภาพจิต) 

การด าเนินงานและผลลัพธ์  
 สถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถน า พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ไปใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน 
ปลอดภัยและไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่ท าร้ายผู้อ่ืนภายใน 1 ปี นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบังคับ
ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัดได้ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในวันและสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 จ.อุบลราชธานี วันที่ 31กรกฎาคม / 27สิงหาคม   ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 จ.ศรีสะเกษ วันที่ 21มิถุนายน / 27 สิงหาคม ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 จ.ยโสธร  วันที่ 23 มกราคม / 5 เมษายน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
 จ.อ านาจเจริญ วันที่ 23มีนาคม / 26 กรกฎาคม ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ
 จ.มุกดาหาร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ / 19กรกฎาคม  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

        
 

 
 
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
     ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และร้อย
ละ 100 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน ปลอดภัยและไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่ท าร้ายผู้อ่ืนภายใน 1 ปี 
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3. ชื่อโครงการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม  เขตสุขภาพที่ 10 

ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชเครือข่ายทางสังคมและสาธารณสุข AHB10 ให้มีความเข้มแข็ง 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชมรมญาติได้รับการดูแลฟ้ืนฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

กลุ่มเป้าหมาย 
    1.  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช 
    2.  ญาติ/ชมรมญาติของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช 
    3.  จนท.สสจ./รพ.ช/รพ.สต./อปท. ในเขตสุขภาพท่ี 10   
งบประมาณ  204,000   บาท   
ผลการด าเนินโครงการ 

- รพ.พระศรีมหาโพธิ์  ได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของชมรมญาติในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 9 ชมรม
และคัดเลือก 2 ชมรมส าหรับ การส่งเสริมและพัฒนาชมรม ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการด าเนิน
กิจกรรมส าหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชุมชน    

- รพ.พระศรีมหาโพธิ์  ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขและพมจ.อุบลราชธานี  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งชมรมและด าเนินกิจกรรมชมรมอย่างยั่งยืน จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ได้ด าเนินการติดตามกระตุ้นและติดตามการด าเนินงานของชมรมญาติผู้ป่วยจิต
เวช ตลอดจนมีการจัดสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตามเยี่ยมชมรมญาติในพ้ืนที่  ให้น าเสนอการ
ด าเนินงานของชมรมที่ผ่านมา รวมทั้งส่งเสริมให้ชมรมมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกชมรม  

- มีการจัดสัมมนาภาคีเครือข่ายทางสังคมและสาธารณสุข  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่าย
ชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช  เขตสุขภาพที่ 10 หลังจัดการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความก้าวหน้าของชมรม
ตนเองและปัญหาอุปสรรค  ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหมจ่ากการท างานของชมรมอ่ืน  

- รพ.พระศรีมหาโพธิ์ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ไดล้งพ้ืนที่เพ่ือติดตามเยี่ยมชมรม มีความก้าวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรมของชมรมญาติ เช่น มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกชมรม  โดย
เข้าร่วมกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง 

- จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เปิดใจ ส ารวจ มคีุณค่า
ในตนเอง เห็นความดีของตนเอง  ความดีของคนอ่ืน  ได้เพ่ิมพลังในการท างานและดูแลสมาชิกในชมรม  ร่วม
เสนอผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมชมรมญาติ  
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4 .ชื่อโครงการ พัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 
 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพบุคลากรในทีมวิกฤตสุขภาพจิต  ให้สามารถดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะ

วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในพ้ืนที่  และร่วมซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต

แบบบูรณาการในระดับจังหวัด  และเขตสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตใน สสจ. รพศ. รพท. และ รพช.เขตสุขภาพท่ี 10จ านวน 75 คน 
2. ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัดและอ าเภอเขตสุขภาพที่ 10  จ านวน 60 คน 
3. ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) กรมสุขภาพจิตจ านวน 5 คน 
4. ผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง  เขตสุขภาพที่ 10  จ านวน 40 ราย/20 ครั้ง 

งบประมาณ  310,000  บาท  

   
 ผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT ในเขตสุขภาพที่ 10 ด าเนินการใน
วันที่ 31 มกราคม –2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมลายทอง  มีผู้เข้าอบรม  จ านวน 85 คน  ความพึง
พอใจในภาพรวมระดับมากขึ้นไป ร้อยละ89.1 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต และสุขภาพจิตฉุกเฉินแบบบูรณาการ ระดับ
จังหวัด และเขตสุขภาพที่ 10 ด าเนินการในวันที่ 20–21 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นมี
ผู้เข้าประชุมจ านวน 120 คน  ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 88.9 

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 MCATT ใน
พ้ืนที่  สามารถให้การดูแล ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตได้  จึงน างบประมาณ
ดังกล่าวไปบูรณาการในกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่ส าคัญในวันที่ 
29–31 สิงหาคม 2561  ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าสัมมนาจ านวน 134 คน  ความพึง
พอใจในภาพรวมระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 95 
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5. ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาบริการนิติจิตเวช   
ผู้รับผิดชอบ   ส านักบริหารการพยาบาลและกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือปรับปรุงระบบบริการนิติจิตเวช เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
บริการนิติจิตเวช  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรือนจ า เขตสุขภาพท่ี 10  ให้มีทักษะในการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวช  ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในเขตสุขภาพที่  10  ให้
ติดตามดแูลผู้ต้องขังจิตเวชที่ได้รับ  การปล่อยตัวอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมสหวิชาชีพ   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

2. บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรในเรือนจ า ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องขัง ใน AHB 10 
 3. ผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องขัง และได้รับพระราชทานอภัยโทษ   
งบประมาณ  118,000  บาท 
ผลการด าเนินโครงการ  
      - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบการบริการนิติจิตเวช 
                วันที่  12 มีนาคม  2561 มีผู้เข้าประชุม รวมจ านวน 25 คน  งบประมาณท่ีใช้ 4,750 บาท 
       - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าระบบการบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติ 
                วันที่  19 เมษายน  2561 มีผู้เข้าประชุม รวมจ านวน 40 คน  งบประมาณท่ีใช้ 12,000 บาท 
       - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินติดตามผลการน าระบบบริการนิติจิตเวช 
                 วันที่  5 มิถุนายน  2561 มีผู้เข้าประชุม รวมจ านวน 40 คน  งบประมาณท่ีใช้ 8,000 บาท 
       - อบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรสาธารณสุขและพยาบาล  และอาสาสมัครสาธารณสุข เชี่ยวชาญ  ในการ
คัดกรอง  ประเมิน  และการดูแลรักษาผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งได้แนวทางในการคัดกรอง ประเมินและดูแล
ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ ซึ่งท าได้แนวทางการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชใน

เรือนจ าและชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10  ประกอบด้วย แนวทางการให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยจิตเวชใน

เรือนจ า ในเขตสุขภาพท่ี 10 แบบส่งต่อผู้ต้องขังจิตเวชเพ่ือรับการตรวจหรือรักษาต่อ แนวทางการดูแลผู้ต้องชัง

จิตเวชที่จะพ้นโทษออกจากเรือนจ า  
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6. ชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า 

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นทั้งส่วนของผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการรวมทั้งเครือข่ายสุขภาพจิตของประเทศไทยที่ทันสมัย ครบถ้วน และทันเวลาต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 53,020,553 คน  
                  2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 7 กลุ่มจ านวน 10,762,600 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังทางกาย เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง หญิงตั้งครรภ์หรือ
หลังคลอด ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลาย
อาการท่ีหาสาเหตุไม่ได้ กลุ่มท่ีมีการสูญเสียคนที่รักหรือสินทรัพย์(จ านวนมาก) 

3. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทุกแห่ง และเครือข่ายสุขภาพท้ังภาครัฐ 
งบประมาณ  420,000  บาท 
ผลการด าเนินโครงการ  
 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศของการเข้าถึงบริการของโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแล
รักษาจนมีอาการหาย/ทุเลา การฆ่าตัวตายส าเร็จของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ตามกิจกรรมในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้าที่ ได้วางแผนไว้ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ผลการด าเนินงานพบว่าอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้ร้อยละ61.21 จ านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 875,698 คน/จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมด คาดประมาณจากความชุกโรค
ซึมเศร้า 1,430,563 คน และได้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 
ปีการสาธารณสุขไทย(พ.ศ.2461- 2561) “เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”ในระหว่างวันที่ 
18-21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คอารีน่า อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานีนนทบุรีโดย
น าเสนอเรื่องระบบแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

            

 นอกจากนี้ยังได้น าเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand  Research Expo 2018 ครั้งที่ 13 ใน
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand  Research Expo 2018) 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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7. ชื่อโครงการ  รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  ประจ าปี  2560  

ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถน าทักษะการ
พัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จ านวน  200  คน 
งบประมาณ 22,500 บาท 
ผลการด าเนินโครงการ 
 

- จัดนิทรรศการ  Depression Let’s talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้  บริเวณหน้า OPD                        
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ผู้เข้าถึงบริการการจัดนิทรรศการ  วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 336 ราย   
กิจกรรมได้แก่ ให้ความรู้และฝึกทักษะ เช่น การนวดคลายเครียด  การฝึกหายใจคลายเครียด  การฝึก
ฤๅษีดัดตน  การฝึกท่ามณีเวช  ประเมินความเครียด ความสุข  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แจก
เอกสารความรู้ด้านสุขภาพจิต และของที่ระลึกต่างๆ เสี่ยงเซียมซีความสุข    ดูหมอดูและให้การดูแล
ทางสังคมจิตใจ 

   
 

- จัดประชุมวิชาการ Depression Let’s talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ บริการพระศรี สู่ Happy 
Thailand 4.0” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560   ผู้เข้าร่วมจ านวน   392  คน 

- เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง  “Depression…Let’s  Talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” ผ่านการ เผยแพร่
ในโทรทัศน์ วิทยุชุมชนคลื่นภูมิปัญญาไทย FM.96.75mHZ/คลื่นคนสู้ชีวิตท้าวอนุชิต คลื่น FM. 103 
MHz/คลื่น สสวท. และผู้อ านวยการให้สัมภาษณ์สื่อทีวี  เคเบิ้ลทีวี 

- เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง  “Depression…Let’s  Talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้”  ผ่าน Internet 
  

    



ส่วนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

• ผลการด าเนนิงานภายใตป้ระเดน็
ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

- ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสิทธภิาพตามาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์ 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. จ านวนข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงมาก 
3. ระดับความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (วัดโดย Happinometer) 
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
5. จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสุขภาพจิต 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน 

1.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับ 5 5 

2.จ านวนข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงมาก เรื่อง 0 0 

3.ระดับความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร  
(วัดโดย Happinometer) 

ระดับ Happy n/a 

4.ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ วัน ≤60 35.67 

5.จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสุขภาพจิต เรื่อง 1 5 

 
มีโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ  3  โครงการ  งบประมาณที่ใช้พัฒนางาน  350,500  บาท ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการรับรอง 
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 

2. โครงการอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร 
3. โครงการประชุมวิชาการ 5 ส. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและผลผลิต 
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ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 

1. โครงการ ส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการรับรอง 
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 
 

ผู้รับผิดชอบ ส านักคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  
2. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจน 
    เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 
3. เพ่ือให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation) 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล 
งบประมาณ 270,620 บาท   (จากเงินบ ารุงโรงพยาบาล) 
 

การด าเนินงานและผลลัพธ์ 
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2. โครงการอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร  

ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร  
 2. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร   
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ านวน 90 คน ประกอบด้วย  
 - คณะกรรมการบริหาร    จ านวน 50 คน  
 - คณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร  จ านวน 12 คน  
 - บุคลากรตัวแทนกลุ่มภารกิจ (TOT)  จ านวน 28 คน  

งบประมาณ 76,380 บาท 
 

       
 

   
 

ผลการด าเนินโครงการ  
 การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  เป็นการอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โดย
การบรรยาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติและอภิปรายแบบมีส่วนร่วม บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร มีเนื้อหาส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) สติกับการพัฒนาตน คุณค่าในตนเอง 
สมาธิ สติ  2) สติในการท างานร่วมกัน สติสื่อสาร การสื่อสาร สติในการคิดบวก  3) สติกับการพัฒนาองค์กร 
การประชุมด้วยสติสนทนาแบบกัลยาณมิตร (Dialogue) การประชุมด้วยสติสนทนาอภิปรายอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Discussion) ระยะที่ 2 เป็นการอบรมส าหรับวิทยากรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โดย
ให้มีการฝึกปฏิบัติและอภิปรายแบบมีส่วนร่วม บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการสร้างสุขด้วยสติใน
องค์กรได้  
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3. โครงการประชุมวิชาการ 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการ 5 ส. 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ให้บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
 2. ยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานการท างานและการให้บริการเป็นแบบอย่างเดียวกัน มุ่งสู่ผลลัพธ์ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 4. เพ่ือให้สถานที่ท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดส านักงาน 
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มีขวัญก าลังใจ ทัศนคติท่ีดี ปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิดและวิธี
ท างานใหม่ 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทุกระดับ จ านวน 100 คน  
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  3,500 บาท  
ผลการด าเนินโครงการ  
           เชิงปริมาณ เป้าหมายจ านวน 100 คน เข้าร่วมโครงการจริง 323 คน ใช้งบประมาณ 3,200 บาทเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนรณรงค์ครบถ้วน ดังนี้ 
 10.1 เปิดเพลง 5 ส.ทุกวัน ก่อนท างานและก่อนกลับบ้าน (เสียงตามสาย) 
 10.2 จัดท า และเปิดสปอตประชาสัมพันธ์ 
 10.3 เดินแห่ป้ายรณรงค์เชิญชวนบุคลากรหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. 
 10.4 สื่อสารผ่านไลน์คณะกรรมการบริหาร และไลน์พระศรีมหาโพธิ์ 
      เชิงคุณภาพ สถานที่เป้าหมาย คือ อาคารนันทนาการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน  
บุคลากรให้ความร่วมมือ ร่วมใจท างานงานส าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี  
 

   
 



ส่วนท่ี 3 : รายงานการเงิน

• สถานะทางการเงนิ
• วิเคราะหส์ถานการณ์เงนิ
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สถานะทางการเงินโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2559 - 2561 
เปรียบเทียบรายรับ – รายจ่ายและเงินบ ารุงคงเหลือ ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
รายรับ    

- ค่ารักษาพยาบาล 103,936,184.34 97,866,600.95 124,794,326.18 

- เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน     1,920,723.51 299,609.02 - 

- รายรับอ่ืนๆ        894,538.54 706,975.00      735,958.66 

รวม 106,751,446.39 98,803,184.97 125,530,284.84 
  (ลดลงร้อยละ 7.45) (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.05) 
รายจ่าย    

- งบบุคลากร 19,095,033.73 19,877,322.15 19,406,324.52 

- งบด าเนินการ 87,340,054.35 82,917,037.28 82,031,536.79 

- งบลงทุน 5,898,027.82 2,639,509.00          1,348,692.- 

- งบอ่ืนๆ - - - 

รวม 112,333,115.90 105,433,868.43 102,786,553.31 
  (ลดลงร้อยละ 6.14) (ลดลงร้อยละ 2.52) 
เงินบ ารุงคงเหลือ 24,645,416.24 18,014,732.78 40,758,464.31 
  (ลดลงร้อยละ 26.90)  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 126.25) 

ที่มา : สจ.รง. 1032 
 
 
แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย  และเงินบ ารุงคงเหลือ ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
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แสดงผลการวิเคราะห์สถานะการเงินโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

อัตราส่วน 
ทางการเงิน 

 
สูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน  
(Current Ratio) 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
หนี้สินหมุนเวียน 

 

39.18 21.4 11.98 

2. อัตราส่วนเงินทุน 
หมุนเวียนเร็ว  
(Quick Ratio) 

 

(สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าและวสัดุคงเหลือ) 
หนี้สินหมุนเวียน 

       34.55 18.43 10.44 

3. อัตราส่วนเงินสดและ    
 รายการเทยีบเท่าเงินสด 
 ต่อหนี้สินหมุนเวียน  

    (Cash Ratio) 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หนี้สินหมุนเวียน 

 

16.06 6.84 7.72 

4. เงินทุนส ารองสุทธิ 
   (Net Working Capital) 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน 63,414,263.82 67,121,057.50 63,521,656.47 

5. รายไดสู้ง (ต่ า) กว่า  
ค่าใช้จ่ายสุทธิ  
(Net Income) 

รายได้รวม – ค่าใช้จ่ายรวม 
 

 

65,139,599.25 46,747,605.35 11,071,364.33 

     
6. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการ

เรียกเก็บหนีค้่ารักษา 
   พยาบาล 
 

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล×360 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

 

69.92 88.82 35.67 

7. อัตราเงินบ ารุงคงเหลือ 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 

(เงินบ ารุงคงเหลือปีปัจจุบัน-เงินบ ารุง
คงเหลือปีทีผ่านมา)*100 

เงินบ ารุงคงเหลือปีทผี่านมา 

-18.47 -26.9 126.25 

     

 
 

 

วิเคราะห์สถานะการเงิน 
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ผลลัพธ์ที่สะท้อนผลงานในด้านการเงิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  7 ตัว คือ 
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 2559 - 2561บรรลุตาม

เป้าหมาย 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 2559 - 2561บรรลุตาม

เป้าหมาย 
3. อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน (Cash ratio)ผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 มีอัตราลดลงจากปี 2559และมีอัตราเพ่ิมข้ึนในปี 2561 
4. เงินทุนส ารองสุทธิ (Net Working Capital)ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 2559 - 2561มีจ านวน

เงินทุนส ารองสุทธิเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income) ผลการปฏิบัติงานในปี 2559-2561 มีอัตรา

ลดลงทุกปี 
6. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายในปี 2561(เป้าหมาย 

60 วัน) 
7. อัตราเงินบ ารุงคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานในปี 2559 - 2561เป็นไปตาม

เป้าหมาย ในปี 2561 ผลการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 126.25 (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10) 
 
โดยขอน าเสนอรายละเอียดผลด้านการเงินพิจารณาจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ปีงบประมาณ 2559 - 2561เรียงตามล าดับ ดังนี้  
ผลการด าเนินงานในด้านสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล พิจารณาตามความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)   
    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

 
 

39.18 

21.40 

11.98 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. ตัวช้ีวัดอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน   (Current Ratio) 
 พิจารณาจากความสามารถในการ
ช าระหนี้ ระยะสั้ นจากอัตราส่ วน เงินทุน
หมุนเวียนจะเห็นได้ว่ามีสภาพคล่อง ลดลง
จาก 39.18 เท่า ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 
21.40 เท่ าในปี งบประมาณ 2560  โดย
ปีงบประมาณ 2561 มีสภาพคล่อง 11.98 
ปัจจุบันหน่วยงานยังมีฐานะการเงินมั่นคงอยู่
ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถในการช าระ
หนี้สินได้ด ี
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3. ตัวช้ีวัดอัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน  (Cash Ratio) 

 

 
  
 พิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จะเห็นได้
ว่าในปีงบประมาณ 2559 มีอัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน 16.06 เท่า เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 6.84 เท่า ในปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 7.72 เท่า  แนวโน้มอัตราส่วนเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียนของโรงพยาบาลลดลง แต่ยังมีการบริหารจัดการ เงินสดและช าระ
หนี้สินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

16.06

6.84 7.72

2559 2560 2561 ปีงบประมาณ

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

 

 

34.55

18.43
10.44

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

2. ตัวช้ีวัดอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 
(Quick Ratio) 

พิ              พิจารณาจากความสามารถในการ
ช าระหนี้ระยะสั้นจากอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมี
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วลดลงจาก 
34.55 เท่า ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 
18.43 เท่าในปีงบประมาณ 2560 โดย
ปีงบประมาณ 2561 มีอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว 10.44 เท่า สรุปได้ว่าหน่วยงาน
ยังมีฐานะการเงินมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ดี และมี
ความสามารถในการช าระหนี้สินได้ดี 
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4. ตัวช้ีวัดเงินทุนส ารองสุทธิ (Net Working Capital) 
 

 
 
 พิจารณาจากสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน เพ่ือบอกสถานะทางการเงินว่ามีความมั่นคงโดยทุน
ส ารองสุทธิของโรงพยาบาลเป็นบวก  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2560  มีค่าเฉลี่ยเงินทุนส ารองสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 
63,414,263.82  บาท ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 67,121,057.50  บาท ในปีงบประมาณ 2560 ในขณะที่
ปีงบประมาณ  2561  เท่ากับ 63,521,656.47 บาท 
 
5. ตัวช้ีวัดรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income) 
 

 
  
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลมี

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลงจาก 65,139,599.25 บาท ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 46,747,605.35  
บาท ในปีงบประมาณ 2560 ในขณะที่ปีงบประมาณ 2561  มีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ลดลง เท่ากับ 
11,071,364.33 เนื่องจากการลดลงของการรับโอนเงินงบประมาณหมวดงบงบลงทุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
 
6. ตัวช้ีวัดระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
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พิจารณาระยะเวลาช าระหนี้จากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เรียกเก็บหนี้ ในปีงบประมาณ 2559 คือ 69.92 วันในขณะที่ปีงบประมาณ 2560  เท่ากับ 88.82 วัน เนื่องจาก
โปรแกรมท่ีบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถเรียก
เก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559  และปัจจุบันโปรแกรมได้รับการแก้ไข และมีการเรียกเก็บเงินได้เป็นปัจจุบัน 
และในปีงบประมาณ 2561 มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ เท่ากับ 35.67 วัน 
 
7. ตัวช้ีวัดอัตราเงินบ ารุงคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากกราฟแสดงเงินบ ารุงคงเหลือและอัตราเงินบ ารุงคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาล 

มีเงินบ ารุงคงเหลือปีงบประมาณ 2559 ลดลงร้อยละ 18.47 ในปีงบประมาณ 2560 มีเงินบ ารุงคงเหลือลดลง 
ร้อยละ 26.90 และในปีงบประมาณ 2561 มีเงินบ ารุงคงเหลือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 126.25 ซึ่งในปีงบประมาณ 2559  
รายรับเงินบ ารุงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากโปรแกรมส่งข้อมูลเบิกจ่าย อยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม  
ไม่สามารถส่งเบิกในสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางได้ ส่งผลให้อัตราเงินบ ารุงคงเหลือของโรงพยาบาลลดลง  
 (โปรแกรมใช้ได้ในเดือน กันยายน 2560)  

 
สรุป :โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ยังคงมีฐานะการเงินดี  และค่าเฉลี่ยของผลการด าเนินงานทั้งในด้าน

การบริหารสภาพคล่อง  ความสามารถในการช าระหนี้ อยู่ในระดับดี  ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานทุกส่วนงานควรควบคุมค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรของหน่วยงาน และเร่งติดตามลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ตามมาตรการบริหารหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กับโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

อัตราเงินบ ารุงคงเหลือเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
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ส่วนท่ี 4 : รางวัลและเกียรติคุณ
ท่ีภาคภูมิใจ



@ กิตติกรรมประกาศ ผ่านการ

รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ระยะเวลาการรับรอง 

9 ก.พ 61 – 8 ก.พ 64

จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

และสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

@ ประกาศนียบัตร ผ่านการ

รับรองกระบวนการคุณภาพ 

(Healthcare Accreditation) 

ระยะเวลาการรับรอง 

20 ก.พ 61 – 19 ก.พ 64

จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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@ ประกาศนียบัตร ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน GREEN & 

CLEAN Hospital

ระยะเวลาการรับรอง 

31 ต.ค 61 – 30 ก.ย 62 

จากกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 

@ เกียรติบัตร  โรงพยาบาล

ที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F)  

ร้อยละ 95.58

จาก กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 
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@ พญ.กนกกาญจน์  วิโรจน์อุไรเรือง 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล

ธัญญารักษ์อวอร์ดดีเด่น ประจ าปี 2561

ด้านวิชาการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถาบัน

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข

@ นางสาวศิริมา  หอมหวล

นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.ราชการ) 

ได้รับ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 

ประจ าปี 2561
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บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ



 
 
 

1 นายประภาส อุครานันท์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ         ที่ปรึกษา 
2 นางอัญชลี  ศิลาเกษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา 
3 นางสาวหทัยทิพย์ นาค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
4 
5 
6 
 
 

นางศิริพร 
นางสมรักษ์ 
นางสาวกัณฐิกา 

สารีมูล 
วาลี 
วงษ์อุ่น 

พนักงานธุรการ 
พนักงานธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

 
 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 



โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์

212 ถ.แจง้สนิท  ต.ในเมือง  อ.เมืองอบุลราชธานี  

จ.อบุลราชธาน ี 34000

โทรศัพท์ 045 – 352500 โทรสาร 045 - 352513

อง ค์กร ท่ี เ ช่ี ย วชาญด้าน โรค ซึม เ ศ ร้ าร ะ ดับปร ะ เ ทศ

แล ะ พัฒนาร ะบบบ ริการ สุ ขภาพ จิต

ใ น เ ขต สุ ขภาพ จิต ท่ี  1 0


