
Service plan สาขาสุขภาพจติและยาเสพตดิ ปีงบประมาณ 2564 

ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

 

ตัวช้ีวดั ช่ือตัวช้ีวดั 
เกณฑ์เป้าหมาย 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. อตัราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  ≤ 8.0 ต่อประชากร
แสนคน 

2. สถานพยาบาลมบีริการติดตามดูแลต่อเน่ืองผู้ทีฆ่่าตัวตาย 
3. อตัราการเข้าถึงบริการ   
      - โรคจิต 
    - โรคซึมเศร้า  
      - ผู้พยายามท าร้ายตนเอง  
 
4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลบัไปท าร้ายตนเองซ ้า ภายใน 1 ปี 
 

5. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากปีทีผ่่านมา 

 ร้อยละ 60 
 

 

 
 

≥ ร้อยละ 50  
 

 ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

 
 

≥ ร้อยละ 65 
≥ ร้อยละ 50         
≥ ร้อยละ 65 
≥ ร้อยละ 90  

 
ร้อยละ 10 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 

นายแพทย์ณัฐกร      จ าปาทอง                     โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                              

แพทย์หญิงบุญศิริ      จันศิริมงคล                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                        

นายแพทย์พรรธนภ   ตัณฑ์ศุภศิริ                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์



Matrix Scoring Inspection : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ : สาขาสุขภาพจิต : จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
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Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

    ลดการฆ่าตัวตาย                      เพิ่มคุณภาพบริการ                     ลดการตาย Objectives 

ชุมชน/รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพท./รพศ./สสจ. 

หอผูป่้วยจติเวชครบวงจร รพทา่ศาลา                
แผนเปิด ward ที ่มหาราชฯ ปี 65               

(12-15 เตยีง) 

Tele-psychiatry 

SP 4 Node จัดบริการแก่ผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉิน (Acute care) ทุก รพ.23 แห่ง 

สสจ.คนืขอ้มลู คปสอ. :จนท. อสม. 
Active Screening (2Q 8Q 9Q 
Mild7)  สญัญาณเตอืนการฆา่ตัวตาย 
และ ตดิตาม น าเขา้สูร่ะบบ 

อสม. แกนน าชมุชนเพิม่การใช ้Mental 
Health check in เป็น warning sign  

1.จนท.รพ. บันทกึ MHCI กลุม่เสยีงฯ ใน
ชมุชน 
2. แพทย ์รพ.วนิจิฉัย Suicide Attempt 
X60-X84 กลุม่เสีย่งฯ ใน รพ.  

กลุม่เป้าหมายผูป่้วยซมึเศรา้ ฆา่ตวัตาย 
สารเสพตดิ โรคจติใน กลุม่เปราะบาง 
ในชมุชน วยัท างาน ผูป่้วยเรือ้รัง  

Psychological autopsy 

การสร้างวัคซีนใจในชุมชนตามหลัก 4สร้าง 2ใช้ 
การสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

จิตเวชฉุกเฉิน 1669 ทั้งจังหวัด 

ระบบตดิตามตอ่เนือ่งนาน1 ปี (เสยีชวีติ 2ราย)  

SMIV 174 ราย(รนุแรง  18 ราย) 

วจัิยพัฒนานวตักรรมป้องกนัฆา่ตวัตาย 
(จติเวชขอนแกน่ : เฉลมิพระเกยีรต)ิ 

พยาบาลสขุภาพจติและยาเสพตดิแตล่ะ รพ. 
ชว่ยใหข้อ้มลการวนิจิฉัย Suicide Attempt  

แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 4 อ าเภอ 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 2.5 ต่อปชกแสนคน  

ด าเนินการแล้ว/ผ่าน
เกณฑ์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่อยู่ในระดับ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

หน่วย
ด าเนินการ 

สัญลักษณ์ 

-ผูพ้ยายามฆา่ตัวตายไมก่ลับไปท ารา้ย      
  ตนเองซ ้า ภายใน 1 ปี รอ้ยละ 96.7 
- อัตราการเขา้ถงึบรกิารโรคจติ รอ้ยละ  95.7  
- อัตราการเขา้ถงึบรกิารโรคซมึเศรา้รอ้ยละ  
  81.30 
 -สถานพยาบาลมบีรกิารตดิตามดแูลตอ่เนือ่ง  
  ผูท้ีฆ่า่ตัวตาย  รอ้ยละ 100 

-จ านวนผู้ฆา่ตัวตายส าเร็จลดลง ≥ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 
-การเข้าถึงบริการผู้พยายามท าร้ายตนเอง 160 คน       
(เป้าร้อยละ 65=818 คน) 

ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน                    
อ.ลานสกา  อ.ทุง่สง  อ.ทา่ศาลา 

-MHCI 7,769 St=4.00 B=3.88  Sui 1.30   
 D=2.52                                                    
-ผูต้กงานประกันสังคม 1,254 คน 
-แผนด าเนนิการ 20 แหง่ 

เมือง ทุ่งสง ปากพนัง  

เฉลมิพระเกยีรต ินบพติ า   พปินู  

สชิล  ทุง่ใหญ ่เชยีรใหญ ่ พรหมครี ี  

  
จติแพทย ์ผูใ้หญ ่7คน เด็ก 2 คน, 
พยาบาล ปโท/PG/PGเด็ก (9/21/8) 

อสม.เชีย่วชาญจติเวช 40% 
  

แพทย ์พยาบาล คปสอ. อสม รพสต  ลงพืน้ที ่
ตดิตามเฝ้าระวัง  ผูป่้วยจติเวช : HHC 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ 

Function based ประเด็น : สุขภาพกลุ่มวัย + สุขภาพจิต : สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) 
ประเด็นชื่นชม : รพ.ท่าศาลาเปิดward จิตเวช,ทุกรพ.acute careทั้งจังหวัด,บูรณาการงานร่วมกับเทศบาล/ศูนย์อนามัยที1่1 
จุดแข็ง : ความเข้มแข็งของทีมสุขภาพจิต ระบบพี่เลี้ยง 4 Node  จิตแพทย์สัญจรทุก ๓ เดือน 
จุดอ่อน : การให้ความส าคัญกับปัญหาสุขภาพจิตและขาดการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับภาคีเครือข่าย 

ตัวชี้วัด/ประเด็นปัญหา ปัญหาเกิดจาก มาตรการระยะสั้น มาตรการระยะยาว 
1.ปัญหาเฉียบพลันจาก 
น้ าท่วมการเกษตร(23อ าเภอ
5,253ราย) 
2.ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึง
บริการต่ า (ร้อยละ 12.17) 
เกณฑ์ร้อยละ 65 (ท าได้ 160
เป้าหมาย 818 คน) 
 
(ปี 63 ร้อยละ 27.88)   
 

-อุทกภัย/พายุปลาบึกพท.เกษตร/
บ้านเรือนเสียหาย 
-ปัญหาพื้นที่ภูเขาเดินทางล าบาก 
ห่างไกลเมื่อเทียบกับชายฝั่งทะเล 
--ผู้ใช้แรงงาน/ขาดผู้ดูแล/พื้นที่ติดต่อ
เดินทางล าบาก  
- ผป.จิตเวชยาเสพติดเพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์ ครอบครัว  
-- การวินิจฉัย X60-X84 และการ 
  บันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

-พื้นที่ค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
-บูรณาการงานสุขภาพจิตPCU.ปากพนัง
และร่อนพิบูรณ ์
- บูรณาป้องกันฆ่าตัวตาย พชอ. อ.พิปูน   
   อ.นบพิต า อ.เฉลิมพระเกียรติ 
- ควร Admit ผู้ป่วย Suicide Attempt
ทุกรายเพื่อวินิจฉัย 
- พัฒนานวัตกรรมป้องกันการฆ่าตัวตาย 
(เฉลิมพระเกียรติ) 
-เยี่ยมติดตาม SMI-V : Sui. (หลัง d/c 
q1wk:m)  

-การเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช
ในรพศ. 
-พัฒนาบุคลากร อบรม 
PG. (เฉลิมพระเกียรติ) 
-เพิ่มประสิทธิภาพการ
คัดกรองเฝ้าระวงัการฆ่า
ตัวตาย 

- วัคซีนใจระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน   

- การวินิจฉัย X60-X84 
และบันทึกใน 43 แฟ้ม 

 
- 


