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การบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนุนการขับเคลือ่นนโยบาย 

การด าเนนิงานสขุภาพจติ 
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สรปุผลการประชมุ 

 

วนัเสาร์ที ่23 มนีาคม 2556 

เวลา 14.30 – 15.30 น. สรปุการบรรยายเรื่อง “การปฏริปูกระทรวงสาธารณสุข และค่าตอบแทน” 

โดย...  นายแพทยณ์รงค ์สหเมธาพฒัน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

การreform ผมจะใช้ค าว่าปฏิรูปเลยนะ ตอนแรกจะใช้ค าว่าพัฒนา เห็นท่านอธิบดีบอกว่าท่าน
รัฐมนตรีพูดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งผมคิดว่าที่ท่านพูดเป็นมุมมองของท่าน ซึ่งท่านพูดแต่แรกว่าอยู่ใน safety 
zone อยู่ใน comfort zone แล้ว ท าไมต้องออกมาแล้วมาท าเรื่องนี้ ผมว่านี่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ว่าอะไร
เกิดข้ึนในระบบสุขภาพของประเทศไทย ถ้าตั้งต้นด้วยเงินท่านคงตั้งต้นด้วยงบประมาณของกองทุน 3 กองทุนที่
รวมแล้วประมาณ 17.5% รวมแล้วประมาณ 3 แสน 5 หมื่นล้าน จาก 2 ล้านล้าน นี่น่าจะเป็นจุดตั้งต้นว่า
ค่าใช้จ่ายชักจะเริ่มมากไปแล้ว เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้มองก็คือเงินในก้ อนใหญ่Macro น่าจะ
พอเพียง แต่การบริหารเป็นอย่างไร ระหว่าง 3 กองทุน ก็คงเป็นเรื่องที่เราคงเห็นภาพกัน อย่างกองทุน
ข้าราชการ กรมบัญชีกลางก็พยายามที่จะ control หลายๆเรื่อง ซึ่งเราก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เรื่องที่
เห็นด้วยก็คือ จริงๆแล้วมันคงมีการบริหารที่อาจยังต้องเพ่ิมประสิทธิภาพบ้างอยู่ในหลายๆจุด เช่นเดียวกันกับ
ประกันสังคม ที่ส าคัญคือในกองทุนของสปสช.  ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นกองทุนใหญ่ แสนสี่หมื่นกว่าล้าน นอกนั้นก็ยัง
มีงบของกระทรวงสาธารณสุขอีก 8 หมื่นล้าน ซึ่งก็คงมีของกรมสุขภาพจิตด้วย 

 ผมคิดว่านี่เป็นภาพ macro ที่เกิดขึ้น เป็นที่มาของการที่ต้องกลับมาดูว่าแล้วจริงๆ เป็นอย่างไร อันนี้
เป็นภาพใหญ่ที่ประเทศมองเข้ามาที่ระบบบริการ ที่นี้ถ้ามองกลับมาที่ระบบของกระทรวงสาธารณสุขเอง ผมก็
คิดว่ามีตัวเลขท่ีน่าสนใจอีกหลายเรื่อง ตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือ นี่จะเป็นตัวเลขของการจัดบริการของสป.
เป็นหลัก ที่มีการศึกษาของอาจารย์ปิยะ ที่ท าร่วมกับสนย. เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ว่าก าลังคนของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขน่าจะยังขาดอยู่ จากการที่เทียบกับ work load 
พบว่าน่าจะขาดอยู่ประมาณ 3 หมื่นคน มันมีตัวเลขให้คิดอยู่หลายตัว ผมหยิบตัวเลขกลางๆมาเพ่ือที่จะประเมิน
ว่าจริงๆแล้วเขาสะท้อนว่าตัวเลขของสป.ขาดอยู่ประมาณ 3 หมื่น เพราะในตัวเลขของสป.ที่มีคนอยู่ประมาณ 
สามแสนสองเป็นข้าราชการอยู่แสนแปด ในนี้ถ้าเป็นสายวิชาชีพ จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามหมื่น ถ้าเป็นสาย
ทั่วๆไปประมาณแสนสี่ เพราะฉะนั้นสายวิชาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่สามหมื่น ถ้าบวกกับที่คาดว่าน่าจะขาด
อยู่สามหมื่นรวมความแล้วข้าราชการน่ายังขาดอีกประมาณหกหมื่น นี่เป็นตัวเลขตั้งต้นที่ท าให้รัฐบาล /กพ. 
เวลาสป.ไป defend เรื่องของต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นสายวิชาชีพ ถึงเริ่ มฟังว่าขณะนี้มันขาดอยู่ 
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วขาดหกหมื่น เราจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาสามหมื่น เพราะฉะนั้นก็ยังขาดอีกสามหมื่น ที่นี่
มุมมองในภาพรวมที่มีอยู่มันใช้เต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ยังมีอะไรที่คิดว่าน่าจะต้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ที่จะ
ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมคิดว่าเรื่องนี้คงตรงไปตรงมาว่ายังมีจุดที่น่าจะปรับได้ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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หรือจะพูดอีกมุมนึงก็คือ ลดก าลังคนได้ เพราะประสิทธิภาพของระบบราชการเราคงยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แบบนั้น ดังนั้นตัวเลขที่เรามีลูกจ้างชั่วคราวอยู่สามหมื่น ก็เลยตั้งโต๊ะเจรจาว่าสุดท้ายจะเอายังไง เราก็เลยเสนอ
ไป2 ทางเลือก ผมก็ตัดสินใจตอนนั้นว่าเอา 75 % ของสามหมื่น ก็ประมาณ สองหมื่นสอง แล้วเราก็จะมีกสธ. 
เป็นการบอกว่าเราจะปรับตัวส าหรับการบริหารงานบุคคล ในกระทรวงสาธารณสุข จริงๆก็คงจะเป็นหลักที่สป.
เพราะว่ากรมอ่ืนก็คงมีอยู่บ้าง ดังนั้นที่เราบอกกับรัฐบาล บอกกับกพ. บอกกับคณะต่างๆว่าเราคงขอข้าราชการ
ประมาณ 75 % แล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นกสธ.ส าหรับคนที่เหลือทั้งหมด นี่ก็จะเป็นจุดที่จะได้ต าแหน่ง
ข้าราชการมาสองหมื่นสอง หลังจากที่เรามี commitment ว่าเราจะปรับระบบการจ้างงาน จากการที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ าอาจจะมีไม่มาก ซึ่งนี้ก็ท าให้ทางท่ีฝ่ายบริหารบุคคลเชื่อว่าเราจะปรับตัวเอง 

 ในกสธ.คงมีเยอะที่จะต้องท ารายละเอียดต่อ อันแรกคือเราจะต้องปรับโครงสร้างอัตราก าลัง ต้องไป
วิเคราะห์อัตราก าลัง เมื่อเทียบกับwork load ต้องจัดให้มีโครงสร้างอัตราก าลังให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องกลับมา
ทบทวนอัตราก าลังของสธ.เนื่องจาก 10 กว่าปีผ่านมา ไม่ได้มีกรอบอัตราก าลัง จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรืออะไร
ก็แล้วแต่ก็เป็นอ านาจของกรรมการบริหารโรงพยาบาล ภายใต้กรรมการบริหารระดับจังหวัด ตรงนี้เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เกิดการจ้างงานที่ค่อยๆบานออกไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับเรื่องของเงิน เรื่องกลไกการเงินที่ ก็ abuse 
ท าให้บางที่ทีมีเงินเหลือก็จะมีการจ้างงานที่เป็นการจ้างที่จะเติมในเชิงคุณภาพมากขึ้น บางที่ที่มีเงินขาดก็ยังมี
ความขาดแคลน เพราะฉะนั้นนี้คือความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้น เนื่องจากกลไกการเงินที่ท าให้ความสามารถที่จะจ้าง
บุคลากรก็อาจจะมีไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารของแต่ละจุดด้วย 
 นอกเหนือจากนั้น มีประเด็นต่างๆเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
ที่ก าลังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นประเดิมเรื่องของความเหลื่อมล้ าของวิชาชีพ ความแตกต่าง
ระหว่างวิชาชีพกับความแตกต่างภายในวิชาชีพเช่นเดียวกัน 
 จริงๆประเด็นของ P4Pเป็นประเด็นที่คิดกันมานานแล้ว คุยกันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นรองปลัด ตั้งแต่สมัย
ผมเป็นผู้ตรวจก่อนที่จะออกฉบับ 7 ว่าจะต้องปรับทบทวนระบบค่าตอบแทนใหม่ทั้งหมด ถึงเวลาที่ต้องมาคุย
กันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นในอนาคต 
 ปี 2553 ซึ่งเป็นปีตั้งต้น ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ให้จัดท ายุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนากระทรวงในทุกๆ
กระทรวง ให้กพร.เป็นแกนในการที่จะทบทวน บทบาท โครงสร้างและอัตราก าลัง ช่วงนั้นเป็นรองปลัดและดูแล
งานด้านบริหารแลกพร. เลยไปพบกับเลขากพร. ท่านทศพร เพราะหลังจากที่ให้ท าการบ้านเรื่องนี้ โดยกพร.
ของทุกกรม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คงเหมือนกับการปฏิรูประบบโครงสร้างทั่วไป มีการขอเพ่ิมกองส านัก/ยกกอง/เพ่ิมซี 
ซึ่งคงเป็นเรื่องปกติของระบบราชการ พอให้ปฏิรูปก็จะคิดเรื่องแตกโครงสร้างจึงเข้าไปพบกับเลขาธิการกพร. ว่า
ทิศทางจริงๆจะเอาอย่างไร กพร.บอกว่าจริงๆแล้วอยากเห็นทุกกระทรวงกลับมา design ใหม่ ว่าข้าราชการ
หรือกระทรวงในอนาคตควรจะท าอะไร อะไรที่ควรจะท าแล้วเก็บไว้ของภาครัฐในฐานะที่ก ากับนโยบาย ถือเป็น
ภาครัฐควรจะท าแล้วเก็บไว้และควรจะยิ่งเสริมให้เข้มแข็งมากขึ้น อะไรที่คิดว่าไม่ควรจะท าอีกแล้วหรือคนอ่ืน
เข้ามาท าได้ก็อาจจะผ่อนถ่ายไป อันนี้ก็คงเป็นหลักการทั่วไปของการปฏิรูประบบ ซึ่งมันมีวิวัฒนาการของมัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆ  แล้วกระทรวงควรจะปรับตัวเองอย่างไร โจทย์ก็คื อให้
กลับไปปรับ ทบทวน บทบาท ภารกิจแล้วค่อยปรับมาเป็นโครงสร้างอัตราก าลังในตอนสุดท้าย 
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อันนี้ก็คือที่มาในการที่เราตั้งต้นคุยกัน ปี 2553ในที่นี้มีหลายท่านร่วมกับผมท่านบุญชัย ท่านเกียรติภูมิ 
ตอนที่ผมเป็นรองปลัด เอา ccoของทุกกรมมาคุยกัน ท าการบ้านกันเยอะพอสมควร ท าทั้ง inside-out / 
outside-in เอาพวก NGO เอาพวก ศ.ทั้งหลายมานั่งคุยกันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับตัวเองอย่างไร
บ้าง เราก็ได้เป็นข้อเสนอแนะออกมาเล่มนึง หลายคนคงเคยเห็นเล่มสีฟ้า ผมก็เอาอันนี้ใช้คุยกับรัฐบาลว่าถ้าจะ
เป็นปลัดกระทรวงผมจะท าอะไร คือก่อนจะเป็นปลัดกระทรวง ต้องไปสอบกับนายกรัฐมนตรีก่อน ว่าถ้าเป็น
ปลัดกระทรวงแล้วจะท าอะไรซึ่งสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเป็นรองปลัด นั่นคือ ข้อมูล input ของผม โดยเฉพาะ
การท างานร่วมกัน เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวง ว่าสิ่งที่พวกเราทุกคน
เห็นในการท างานนี้คืออะไร ซึ่งอันนี้ก็เป็น draft ตั้งต้นที่ผมเข้ามากรมสุขภาพจิตปีที่แล้ว ผมก็ใช้ draft อันนี้ที่
จะบอกว่าตัวเราเองเป็นอะไร เพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราคุยเรื่อง National health authority เรื่อง
ของ provider เรื่องของ purchaser ผมคิดว่า background ทั้งหลายคือสิ่งที่เราสั่งสมกันมาจนกระทั่งออกมา
เป็น draft เรื่องนี้และเมื่อนโยบายรัฐบาลลงมามันก็ตรงกันเรื่องนี้ อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่เห็น
ตรงกันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับตัวเอง 
 การปรับตัวเองของกระทรวงสาธารณสุขถ้าเราแบ่งเป็น 3 ก้อน ก็คงจะชัดเจนว่า Purchaser ต้องถอย
กลับไปอยู่ในบทบาทของ Purchaser ซึ่งขณะนี้ มี 3 กองทุนใหญ่จะเห็นว่าแต่ละกองทุนมีวิธีคิด มีปรัชญาใน
การบริหารกองทุนที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ามองดูแล้วเหมือนกับว่า purchaser อยากให้คนในกองทุนของตัวเอง
ได้รับอะไรบ้าง บางคนก็ design ลึก บางคนก็ design ต้ืน ประกันสังคมก็เอาไปเป็นค่าหัวแล้วก็ไปว่ากันเอง 
อาจจะมีรายละเอียดเรื่องคลอดลูกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ปรัชญาของกองทุน ซึ่งกองทุนเหล่านี้ มีการขยาย
กองทุนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เช่น  ปีนี้จะมีกองทุนข้าราชการ อบต.ซึ่งเดิมจ่ายแบบ free for serviceซึ่งอบต.ก็จะ
มีงบอุดหนุนแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลก้อนนึงอบต.เล็กเจอป่วยเข้าไปรายนึงก็หมดแล้ว ปีนีรัฐมนตรีก็เชิญมาคุย
กันว่าจะออกมาเป็นแบบ list pulling ข้าราชการของอบต.มีอยู่ประมาณห้าแสนคน รวมทั้งญาติ ถ้าเราใช้ตั้ง
ต้นด้วยสวัสดิการแบบข้าราชการ หัวละหมื่นสอง เพราะตอนนี้ของข้าราชการก็ประมาณนั้น ข้าราชการปีนึงก
องทุนสวัสดิการประมาณหกหมื่นล้าน มีคนเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้น่าจะประมาณห้าล้านคน เพราะฉะนั้นก็หัวละ
ประมาณหมื่นสอง เลยเอาตัวเลขตั้งต้นหมื่นสองไปคูณกับของอบต. ซึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณสี่แสนคน ก็จะตก
ออกมาประมาณสี่พันกว่าล้าน ซึ่งตอนนี้ก าลังขอโปรเจคพันล้าน กองทุนเหล่านี้ก าลังมีมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะ 
purchaser เพราะฉะนั้นแต่ละกองทุนก็คงไป design ว่าเขาอยากเห็นอะไรทีจะดูแลคนในกองทุนของเขา 

ส่วนของ providerเราคงจะชัดกันอยู่แล้วว่าเราจะต้องท าเป็นเรื่องของเครือข่ายบริการ เราคิดว่าน่า
จะต้องอยู่รวมกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งสถานีอนามัย เพ่ือ
จะท าการบริการตรงนี้ให้เป็นชุดของระบบบริการตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ จนถึง ตติยภูมิ Excellenceและ design 
ว่าในอนาคต12 พวงตรงนี้ถ้าจะออกนอกระบบแล้วจะเป็นอะไรก็ว่ากันไป นี่คือที่ designไว้ด้วยปรัชญาที่ว่าถ้า
กระทรวงจะกลายเป็น NA คงต้องเว้นระยะห่าง เราคงไม่ใช่เป็นทั้งคนคุมกฎ แล้วก็คนจัดบริการซึ่งจะท าให้มี 
conflict of interest ดังนั้นต้องวางตัวเองให้เป็น NA แล้วก็ให้ provider ว่ากันไป อนาคตจะออกนอกระบบ 
จะไปอยู่กับท้องถิ่น จะไปอยู่ในรูปสหการณ์ ก็ว่ากันไป 
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เพราะฉะนั้นกระทรวง ในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ก็ปรับตัวเองให้เป็น Authority จะเป็น 
regulatorเป็นปรัชญาที่คุยกันมาหลายวงและมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เราก็ตรึงpurchaser ว่า
คุณถอยกลับไปprovider ออกมารับผิดชอบในเรื่องของสถานะสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกับ Authority ก็
ต้องคุมกฎว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควร อย่างเช่นถ้ามีความเหลื่อมล้ าระหว่างสามกองทุน กระทรวงสาธารณสุข
ก็ต้องแสดงบทบาทนั้น ในเรื่องของ regulate เรื่องของ certify ต่างๆ ซึ่งนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะปรับบทบาทกัน 
 ถ้าจะมองว่ากระทบกับกรมสุขภาพจิตอย่างไร ปีที่แล้วมีการพูดคุยกันเยอะ ปีนี้ก็เริ่มมีการส่งสัญญาณ
อย่างที่เราตั้งต้นว่า Excellence center โรงพยาบาล 17 โรงจะไปทิศทางไหน เมื่อวานก็มีการพูดถึงเรื่อง
เงินเดือนกับอธิบดี ซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับการที่สถานบริการจะadd เข้าพวงอย่างไร ที่เราเคยวางไว้ว่าเป็น 
Excellenceเป็น generalเพราะฉะนั้นจะดูเหมือนว่าตรงไหนเป็น Excellence ต้องเป็นให้ได้จริงๆ เป็นไม่ได้ก็
เป็น general แล้ว add เข้าพวง ซึ่งต้องมาคุยกันต่อว่าโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตจะอยู่ตรงไหน เพราะ
เมื่อ service plan จะเดินไปข้างหน้า โรงพยาบาลของกรมต่างๆก็ต้องพิจารณาเพราะถ้าเป็น Service 
provider ก็ต้องเข้ามาอยู่ในพวง เช่นเดียวกับศูนย์ยาเสพติด โรงพยาบาลมะเร็ง หรือโรงพยาบาลแม่และเด็ก 
ถ้าจะอยู่กับกรม ซึ่งต้องแสดงตัวเองให้เป็น  Excellence centerถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเป็นแค่ general service 
base ธรรมดา ต้องพิจารณาว่าในอนาคตจะต้องอยู่รวมกันหรือไม่ ซึ่งจากการพูดคุยกับอธิบดี 7 ข้อ ที่กรม
สุขภาพจิตจะต้อง purpose ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งผมเชื่อว่ากรมสุขภาพจิตจะเป็นได้หลายโรง ถ้าจะเป็น 
Excellence ก็ต้องจัดการภายในให้เป็น Excellence จริงๆต้องหาตัวเองให้เจอ นี้เป็นจุดตั้งต้นให้โรงพยาบาล
หาตัวองให้เจอ เช่น โรงพยาบาลแม่และเด็ก (เงินเดือนรวมไว้ในพวงบริการ) ในแง่บริการไม่ค่อยมีแล้ว ต้องหา
ตัวเองให้เจอ ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีค าถมว่าเอาแผนกสูติของโรงพยาบาลมาไว้ตรงนี้เลยดีมั้ย ต้องหาให้เจอว่าท า
อะไรเหนือกว่าโรงพยาบาลศูนย์เช่นเดียวกับของกรม เพราะในพวงบริการตอนนี้ก็เดินหน้าที่จะพัฒนาไป ถ้า
สุขภาพจิตวางตัวเองชัดในหลายๆเรื่อง น่าจะจบ สป.คงไม่ลงลึกในรายละเอียดเยอะ อนาคต โรงพยาบาลที่อยู่
ในกรมต่างๆต้องวางตัวเอง  โดยรัฐบาลมีเงื่อนไขของระยะเวลามาก ากับ ที่จะต้องมา declare ท าข้อตกลงกัน 
เช่น 3 ปีข้างหน้าได้ใช่มั้ย มีแผนพัฒนาอย่างไร มี KPI อะไร 
 สัญญาณที่ส่งมาอีกอย่างนึงที่จะเป็นตัวกระตุ้น คือ เงินเดือนอาจจะต้องเอาไปรวมไว้ในพวงบริการ 
โรงพยาบาล general 4 โรงพยาบาลที่อาจจะต้องเอาค่าหัวรวมไว้ แล้วค่อยเอากลับมานี้ก็เป็นการส่ง สัญญาณ
ให้โรงพยาบาล 13 โรงต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น Excellence จริงๆ การบริหารจัดการยังอยู่กับกรมเหมือนเดิม 
แต่ทิศทางต้องชัดขึ้นว่าจะไปอย่างไรถ้าจะเป็น Excellenceขอแผน จะเตรียมคนอย่างไร เตรียมอะไรอย่างไร 
อันนี้เป็น part ของ service provider 
 ตอนนี้พวงบริการก็มีการคุยกันเยอะ เดินเร็วบ้างช้าบ้าง เนื่องจากแต่ละพวงมีผู้น า (ผู้ตรวจ) ที่ก็คงคิด
แตกต่าง มองแตกต่าง เพราะฉะนั้นหน้าที่กระทรวงคือติดตามความก้าวหน้าของ 12 พวงบริการ หลายพวง
ก้าวหน้า หลายพวงก็ยังมะงุมมะงาหราอยู่ในเรื่องของการจัดท าแผนทรัพยากรกันอย่างเดียว โดยไม่ได้คิดว่าจะ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างไร หลายเดือนท่ีผ่านมาคุยกันเรื่องนี้เยอะ และใน 10 สาขาก็มีการบรรจุเรื่องจิต
เวชเอาไว้ด้วย นี้คือด้านของ provider 
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ด้านของ Authorityคงชัดเจนว่าคงจะต้องมีบทบาทเรื่องของการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทาง คนที่
จะต้องใช้ข้อมูล เฝ้าระวัง ข้อมูลที่จะบอกว่าให้ provider ให้ purchaser ว่าคุณจะต้องท าอะไรเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นบอก provider purchaser (ต้องจ่ายเงินอะไรให้บ้าง) คุณต้องจัดการข้อมูล จัดการ
ความรู้และบอกปัญหาได้ และตามก ากับ หรือ certified ระบบคุณภาพต่างๆเป็นบทบาทของ Authorityซึ่ง
หมายถึงกรมทุกกรม 
 ในเรื่องของ ศูนย์ กับส านักส่วนกลาง คงต้องกลับมาดูว่าAuthority ที่คุยกันท่านมองยังไง เรื่องของ
ข้อมูล เรื่องของระบบเฝ้าระวัง เรื่องของการจัดการความรู้ เรื่องของการก าหนดทิศทางนโยบาย นี้เป็นหน้าที่
ของกรม แล้วส่งไปให้provider กับ purchaserศูนย์เขตจะอยู่ตรงไหน ที่จะสามารถดูแลเขตบริการจะเป็น 
Authority ต้องเป็นคนนอกที่เข้าไปก ากับ ดูแล ไปประเมินเขา ต้องไปประเมินพวงบริการว่าเขาจัดบริการจิต
เวชได้ดี เขาท าอะไรในเรื่องของผู้ป่วย ท าอะไรในเรื่องของจิตเวช เรื่องของส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู หรือจะ
เข้าไปเป็นทีมวิชาการให้กับเขต เป็นเรื่องที่ศูนย์กับกรมต้องตัดสินใจ จะไป regulate ยังไง พรบ.สุขภาพจิต
แห่งชาติที่เดินมาตั้งแต่ปี 51 ยังเดินไม่ถึงไหน เราจะผลักดันให้บังคับใช้อย่างไร ที่จะท าให้กลายเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญด้านกฎหมาย 
 ภาพคร่าวๆที่ design ไว้ในเรื่องของ 3 ส่วน เพราะฉะนั้นกรมก็จะมีจุดตัดสินใจระหว่าง Authority 
กับ Provider ว่าจะเอาอย่างไรกับคนของกรมที่มีอยู่สามพันกว่าคน ทุกกรมก าลังมองเรื่องนี้ว่าจะเอาอย่างไร 7 
เดือน เราก าลังคุยเรื่องนี้ 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.) draftแรกมองยังไง ก็ให้การบ้านกรมไปดู  
 กลับมาดูบทบาท 11 คณะว่าจะต้องเป็นอย่างไร ที่พูดถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในเรื่อง

ของสุขภาพ กองแผนงานจะท างานกับสนย.ยังไง จะต้อง Design โครงสร้างใหม่มั้ย ทั้งหมดจะรวมกันหรือว่า

อย่างไร เรื่องของกฎหมายจะต้องเอาไปรวมกันที่สป.มั้ย ทุกคนในกรมจะต้องมาช่วยกัน ซึ่งวางเป็น time 

frame ไว้ ว่า draft แรก จะเป็นอย่างไร Conceptual design จะเป็นแบบไหน ถ้าเห็นตรงกันแล้วค่อยมา 

change plan กัน บางอย่างคงไปได้ บางอย่างคงยังไม่ไป ซึ่งเรื่องนี้คงไม่ใช่ต้องเดินกันแบบทันทีทันใด จะต้อง

มาวาง alignment ใหญ่ก่อนหรือไม่ alignment ของแต่ละกรมก็ต่างกัน ถามว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล

ใช่มั้ย ใช่เลย ถามว่าตรงกับที่กระทรวงคิดมั้ย ใช่เลย ตรงกับที่คนในระบบบริการสาธารณสุขคิดใช่มั้ย ใช่ 

ค าถามคือว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อจะ reform เกิดประเด็นปัญหาเยอะ ต้องกลับไปทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น 

ทั้งๆท่ีทุกคนเห็นตรงกันว่ามันจะต้องแบ่งเป็น Authority provider purchaser สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมีการเข้า

ไปในเขตอ านาจของแต่ละเรื่อง ซึ่งเริ่มมีปฏิกิริยา เป็นประเด็นต่างๆขึ้นมา นี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขควร

จะเป็น ไม่ว่าจะเป็นมุมมองภายใน/ภายนอกทุกคนเห็นด้วย มุมมองของ ศ. ทั้งหลายก็เห็นแบบนี้ แต่พอถึงเวลา

จะเดินจริงๆก็มีปัญหา เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นระบบของเราจะรับไม่ไหวกับหลายๆ

เรื่อง เราคงมองอีกหลายๆเรื่อง เรื่องประสิทธิภาพ เชื่อว่าขณะนี้ระบบภายนอกจะเข้ามากระทบระบบภายใน

เยอะพอสมควร นี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มาเล่าให้ชาวกรมสุขภาพจิตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระทรวง 

******************* 



8 

 

เวลา 15.30 – 16.30 น. สรปุการบรรยายเรื่อง “ความกา้วหนา้การด าเนนิงานภายในกรมสขุภาพจติเพือ่รองรบั
บทบาทใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ National Health Authority” 
โดย... นายแพทยว์ชริะ เพง็จนัทร ์ อธบิดกีรมสขุภาพจติ 

นโยบายในการปฏิรูปสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้เป็นการปฏิรูปครั้งที่ใหญ่มาก  และมี
ผลกระทบกับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกกรม โดยการเปลี่ยนวิธีคิด (Rethink) แล้วค่อยเปลี่ยน
วิธีการท างาน (Reprocess)  ซึ่งในเบื้องต้นให้หน่วยงานทบทวนบทบาท หน้าที่ก่อน แล้วจึงจะปรับโครงสร้าง  
ปรับระบบงานเพ่ือส่งต่อถึงกัน จากนั้นจึงค่อยจัดระบบบริการภายใต้เครื่องมือ Service Plan / Health 
Package โดยกรมจะต้องปรับบทบาท หน้าที่ ให้สอดคล้องกับบทบาทกระทรวงสาธารณสุข และโครงสร้างการ
ด าเนินงานก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่จะปฏิรูปใหม่ ดังนั้น  การปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ 
ทุกหน่วยงานต้องวิเคราะห์ลักษณะงานให้ชัดเจน  ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงานที่จะส่งมอบระหว่าง
กันว่ามีอะไรบ้าง และต้องมีความสอดคล้องกับบทบาทของกรมฯในอนาคตด้วย 
 การปฏิรูปกรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับ ตกแต่งระบบภายในให้มีความเหมาะสม ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการ
ปรับให้การปฏิบัติงานกว้างมากขึ้น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถส่งผลถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 กรมสุขภาพจิตได้รับบทบาทเป็น National Authority of Mental Health และมีหน้าที่ เป็น 
Regulator โดยก าหนดให้มีการจัดโครงสร้าง และก าลังคนให้แล้วเสร็จใน 2 เดือนข้างหน้า  และจะเริ่ม
ด าเนินงานทั้งระบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 6 เดือน ในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ จะมี
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะได้เห็น Blueprint for Change  และในอีก 3เดือนหลังจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่จะเกิด จะได้เห็น Change Plan ที่ชัดเจน 
 ถ้าดูบทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบัน มีสัดส่วนงานบริการและงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ที่ใกล้เคียงกัน และในอนาคตกรมฯต้องเป็น Regulator ซ่ึงจะต้องพัฒนางานทั้ง 11 บทบาทตามกระทรวง
สาธารณสุข  แต่การพัฒนานั้นเป็นไปล าดับความส าคัญ และความเร่งด่วน และการปรับโครงสร้างต้องปรับให้
สอดคล้องกับบทบาทใหม่ ตามความเหมาะสม  
 ผลกระทบที่มีต่อกรมสุขภาพจิต คือ หน่วยบริการทั้ง 17 แห่ง จะต้องพัฒนาศักยภาพหน่วยงานเอง ให้
เหนือกว่าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ถ้าไม่สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นหน่วยงาน  Excellence ได้ก็
จะต้องเป็นหน่วยบริการสุขภาพจิตในระดับพื้นท่ีใน  AHB   ดังนั้น การที่จะเป็นหน่วยงาน Excellence จะต้อง
มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นไปได้ตามเวลาที่ก าหนด และครบองค์ประกอบที่ก าหนด  และมี
บทบาทในการรับ Refer ที่เป็นไปตามกฎหมายการบังคับรักษา หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง  ยุ่งยาก  ซับซ้อน 
รักษา และฟ้ืนฟูได้เท่านั้น   โดยเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุขให้ทุกกรมทบทวนบทบาทของหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยกระทรวงมีความประสงค์ที่ให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ  น างบ
บุคลากรไปรวมเป็นงบ UC ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในเบื้องต้นมีหน่วยงานในกรมฯ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จะต้องน างบบุคลากรของหน่วยงานไปรวมกับงบ UC   แต่อย่างไร
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ก็ตาม กรมสุขภาพจิตก็จะพยายามป้องกันและให้ข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯรับทราบ และให้
โอกาสกรมฯ ในการปรับบทบาท แนวทางการด าเนินงาน และการพัฒนาระบบบริการขั้นสูงให้ชัดเจนมากที่สุด 

ส าหรับหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์สุขภาพจิตไม่มีผลกระทบมากนัก แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจให้
สอดคล้องกับบทบาทกระทรวงสาธารณสุข และท าหน้าที่เป็น Regulator  ที่มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. พัฒนาข้อมูลสุขภาพจิตระดับชาติ 
2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 
3. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานสุขภาพจิตระดับชาติ 
4. จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานในเครือข่ายบริการและการติดตามผลการด าเนินงาน 
6. การสนับสนุนวิชาการกับเขตบริการและเครือข่ายบริการ 

 

วนัอาทิตยท์ี ่24 มีนาคม 2556 

เวลา 08.30 – 10.30 น.  การประชมุกลุม่ย่อยเพื่อ... (รอเพิ่มเตมิ) 

 

ผลการประชมุกลุม่ย่อย 
 

กลุม่ที ่1 – แนวทางการพฒันาระบบบรหิารจดัการกลุม่ภารกจิหนว่ยงานสนบัสนนุ 
 

1. ความคดิเหน็ตอ่บทบาทภารกจิของหนว่ยงานสว่นกลาง (ที่เปน็ผลจากการประชมุทีเ่ชยีงราย) 
 1.1 ความส าคัญในการปรับบทบาทภารกจิของหนว่ยงานสว่นกลาง 
 หน่วยงานส่วนกลางไม่ได้มีผลโดยตรงต่อประชาชน แต่ต้องสามารถสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นแขนที่
เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่ส่งต่อประชาชน  หน่วยงานส่วนกลางมีประมาณ 15 หน่วย มีแผน ตัวชี้วัด ทรัพยากร
ของตนเอง เหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่อยู่ห้องใครห้องมัน ไม่ยุ่งกัน ท าให้งานขาดประสิทธิภาพ เพราะ
บางอย่างสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ 
   หากกรมจะเป็นผู้น าด้านสุขภาพจิตในระดับชาติ จะท าอย่างไร ปรับตัวเองอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายได้  
ดังนั้น เราต้องท าบ้านให้มีห้องเดียว  
 1.2 ข้อเสนอในการปรบั/เพิม่เติมบทบาทภารกจิของหนว่ยงานใน Headquarter 

MHSO  เพ่ิมเติมบทบาทภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
- งานสุขภาพจิตภาคประชาชน 

  - งานเครือข่าย เช่น เครือข่ายญาติผู้ป่วย  เครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ 
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  RO   
  - ควรรู้ภาพรวมของงานทุกด้าน เพื่อดูทั้งระบบได้  และควรจัดโครงสร้างงานให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างงานตรวจติดตามในระดับ AHB ของส านักตรวจราชการกระทรวงฯ 5 คณะ  ได้แก่   

1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 (กลุ่มวัย, พิการ, สตรี+สิ่งแวดล้อม +ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

- บริการ (DHS) 
- ฉุกเฉิน (MCATT) 
- ภาคประชาชน (ส่วนร่วม) 

3. การบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
- การเงิน , การคลัง 

4. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
- ยาเสพติด 

5. ภารกิจเฉพาะประเด็นพ้ืนที่ + ราชด าริ 
- TO BE NUMBER ONE 

  CO  
  - Technical IT ใน CO ท างาน Routine  ส่วน IT ใน OSM ท างานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 
 
2. กลไกการท างาน / ความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบงาน 
 ที่ประชุมพิจารณาความสัมพันธ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเรื่องหนึ่ ง              
ตามโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยเป็นการยกตัวอย่างงานบางประเด็น ดังนี้ 

1. คลังความรู้  เกี่ยวเนื่องกับทั้ง MHSO/SSSO  ในฐานะผู้สร้างและจัดการความรู้เข้าสู่ฐานคลังความรู้  
ซึ่งผู้ให้การสนับสนุนในเชิงเทคนิคหรือเครื่องมือการท างาน อยู่ที่ Technical IT ใน CO  ในขณะเดียวกัน 
ฐานข้อมูลคลังความรู้ต้องถูกดึงมารวมไว้ใน Data Center ใน OSM เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย/วางแผน  
  ความสัมพันธ์ในการท างาน จึงเป็นดังนี้ 
  MHSO/SSSO  ผู้สร้างและจัดการความรู้เข้าสู่ฐานคลังความรู้   

Technical IT ใน CO   ผู้ให้การสนับสนุนในเชิงเทคนิคหรือเครื่องมือการท างาน 
Data Center ใน OSM  รวบรวมข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูลและวิเคราะห์ส าหรับน าไปใช้ในการ

ก าหนดนโยบาย/วางแผน 
 2. การเงินการคลัง  
  CO จัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินการคลัง 
  OSM  วิเคราะห์ต้นทุน / ก าหนดนโยบาย / หลักเกณฑ์ 

RO ติดตามตามหลักเกณฑ์ / นโยบาย 
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 3. การพัฒนาบุคลากร 
  CO – พัฒนาบุคลากรในกรมฯ 
  MHSO / SSSO – พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย 
 4. การเชื่อมโยงข้อมูล 
  MHSO / SSSO / CO / RO  - ส่งข้อมูลการด าเนินงานเข้าสู่ฐานข้อมูล / Data center ใน OSM 
  OSM    - ก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับส่วนต่างๆ 
   - ประมวลข้อมูลในภาพรวม 
   - น าไปใช้ สะท้อนกับพ้ืนที่ / น าไปใช้วางแผน 
โดยมี RO เป็นจุดเชื่อมโยงงานทุกด้าน เพ่ือน าข้อมูล/ความรู้ไปถ่ายทอดกับคนทั้งในและนอกกรมฯ  ดังภาพ 
 
 

 
  
 

 
   

                                CO 

 
 
 
 
 

3. Action Plan for Change 
 ในการประชุมบ่ายวันนี้ จะเป็นการหารือในกลุ่มหน่วยงานที่สัมพันธ์กันตามโครงสร้าง/ระบบงานตาม
กลุ่มภารกิจใหม่ เช่น OSM  MHSO  SSSO  RO CO  ซึ่งจะท าให้มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มภารกิจเดียวกัน เมื่อความสัมพันธ์/ระบบงานภายในชัดเจนแล้ว น่าจะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
และระบบงานระหว่างกลุ่มภารกิจอีกครั้ง   
 
4. ความคดิเหน็ตอ่ล าดบัความส าคัญของบทบาทภารกจิกรมฯ 
 4.1 ข้อเสนอในการเรยีงล าดบัความส าคญั 
 1. ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  ควรเป็นล าดับ 1 
 2. พัฒนากลไกด้านกฎหมาย  ควรอยู่ในล าดับไม่เกิน 3 

OSM 

RO 

 

MHSO 

 

SSSO 
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 3. บทบาทท่ี 10 (ข้อมูลข่าวสาร), บทบาทท่ี 9(ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล) และบทบาทที่ 3 
(ประเมินนโยบาย-เทคโนโลยี) ควรมาอยู่ในล าดับใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นฐานของข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการ
ท างานต่อ และสะท้อนงานในระดับเขต/พ้ืนที/่สังคม 
 4. ระบบข้อมูลข่าวสารระบบเดียว มีความส าคัญสูง เนื่องจากข้อมูลควรมีความน่าเชื่อถือส าหรับ
การน าไปใช้ 
 4.2 ล าดบัความส าคญัทีข่อเสนอใหม่ 

1. ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 
2. พัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพใช้งานได้ 
3. ประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
4. ก ากับดูแล  ติดตาม ประเมินผล 
5. สร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
6. พัฒนากลไกด้านกฎหมาย 
7. ก าหนดนโยบายและจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
8. พัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9. ให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ 
10. พัฒนากลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
11. ก าหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ 

 

 

กลุม่ที ่2 – แนวทางการพฒันาระบบบรหิารจดัการกลุม่ภารกจิหนว่ยบริการ 
 

ความเป็นมา  (โดย... นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล) 

- จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมที่กระทรวง พบว่า หลังจากที่มีการสื่อสารเรื่อง Service Plan, การ

ปฏิรูปในกระทรวงสาธารณสุขออกไป ความเข้าใจของพ้ืนที่และผู้ตรวจราชการแต่ละท่านยังเข้าใจไม่ตรงกัน 

รวมถึงมีค าถามเรื่องขอบเขตของระบบจะกว้างมากน้อยแค่ไหน   

- ซึ่งใน 2-3 ปีแรกคงยังด าเนินการปรับระบบเพียงภายในกระทรวงสาธารณสุข แต่หลังจากนั้นค่อย

ขยับบทบาทเพ่ิมออกไปนอกระบบจนครอบคลุมทั้งหมด (ท้องถิ่น กทม. หมายวิทยาลัย)  

- ในอนาคตกรมวิชาการต้องโอนถ่ายงานบริการให้ สป. และท างานเฉพาะงาน  Excellence  ซึ่งใน

ช่วงแรกที่พ้ืนที่ในเขตบริการสุขภาพยังไม่มีความพร้อม  กรมวิชาการก็ต้องท างานสนับสนุนทั้งบทบาท 

Regulator และ Provider ควบคู่กันไปก่อน  แต่มีเงื่อนไขว่าหลังจากนั้นอีก 3 ปีข้างหน้า กรมวิชาการก็ต้อง

ท างานที่เป็น Excellence และปรับบทบาทเป็น  Regulator เพียงอย่างเดียว 
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- กรมวิชาการกับบทบาทของความเป็น Regulator คือ สนับสนุนนโยบายของกรมวิชาการลงสู่การ

ปฏิบัติในพ้ืนที่, Monitor,  Evaluation ประสาน สปสช. การท าแผนต่อเนื่องในการอภิบาลระบบและการเฝ้า

ระวังโรค 

- หากเปรียบเทียบกรมต่างๆในกระทรวง กรมสุขภาพจิตมีความก้าวหน้าเรื่องการ  Reform มากกว่า

กรมอ่ืนๆ 

 

นโยบายในการผลิตจิตแพทย์  (โดย... นายแพทย์สินเงิน  สุขสมปอง) 

- อธิบดีให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเพ่ิมจิตแพทย์  ซึ่งจากความต้องการจิตแพทย์ทุกประเภท 2,000 

ต าแหน่ง ซึ่งขณะนี้ทั้งประเทศมีจิตแพทย์อยู่เพียง 679 คน  และในนั้นเป็นจิตแพทย์เด็กประมาณ 100 กว่า แต่

ในขณะที่มีการผลิตได้จริงอยู่ 40 กว่าคน/ปี แต่มีโควตาอยู่ 58  ซึ่ งสะท้อนว่าความสามารถในการ Supply 

ขณะนี้ยังมีอยู่แต่ไม่มีคนมาเรียน   

- ภายใน 5 ปีข้างหน้าวางแผนไว้ผลิตให้ได้ 100 คน/ปี  เพ่ือให้เพียงพอกับ Demand รวมถึงการขอ

ความร่วมมือจาก สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการผลิตจิตแพทย์ เนื่องจากทั้งประเทศมีเพียง 2 คน   

- ต้องมีการเพ่ิมจิตแพทย์เครือข่าย ชุมชน ให้เพ่ิมขึ้น โดยต้องต่อรองกับราชวิยาลัยซึ่งเป็นผู้ควบคุม

หลักสูตร 

- และนอกจาก General Psychiatry แล้ว  ต้องเพ่ิมในส่วนของ Child Psychiatry, Genetic 

Psychiatry, Forensic Psychiatry เพ่ือตอบโจทย์ของกรมสุขภาพจิต 

- สถาบันร่วมฝึกอบรมโดยหน่วยงานของกรม 3-4 โรงพยาบาล  ร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรมในหลักสูตร

ใดหลักสูตรหนึ่ง และมีความเห็นว่าให้มอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาท

ไวทโยปถัมภ์ เป็น PM 

 

การปฏิรูปและก้าวต่อไปในบทบาทของโรงพยาบาล/สถาบันของกรมสุขภาพจิต   

(โดย... นายแพทย์เกียรติภูม  วงศ์รจิต) (Facilitator) 

- บทบาทในอนาคตของหน่วยบริการของกรมสุขภาพจิต ในส่วนของบทบาท Primary, Secondary, 

Tertiary Care  คงต้องโอนถ่ายให้เป็นบทบาทของ สป. ไป  แต่ในส่วนของกรมวิชาการต้องเป็น Excellence 

เท่านั้น (เหนือกว่า Standard Package) กรมจะรับแต่คนไข้ Refer เท่านั้น  ในระยะยาวก็จะปิด OPD  ดังนั้น

ในส่วนของ IPD ก็จะมีแต่ Case ในระดับ Supra เท่านั้น ได้แก่ Complicated Cases, Specialty Cases 

และ Recovery Care ซึ่งเป็นส่วนที่ สป. Refer มาให้เพราะรักษาไม่ได้  และ Case ในส่วนนี้ต้องเป็น Case ที่

เน้นรับมาเพ่ือการ Research/Lab ด้วย เพราะเป็นบทบาทของหน่วยงานที่เป็น Excellence 
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- ช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าคนไข้เข้ามาก็อาจจะต้องรับ OPD ไปก่อน  แต่ระยะยาวเมื่อพ้ืนที่มีความพร้อมเรา

ก็จะรับแต่ Non UC   ซึ่งนโยบายของกระทรวงพยายามจะลดงบประมาณส าหรับ Standard Package  ของ

กรมเพ่ือให้พัฒนาไปเป็น Excellence 

- บุคลากรในภาค Standard Service ของกรมต้องปรับตัวและบทบาท  และหากถ้าบทบาทของ

หน่วยงานเปลี่ยนไป  แต่คนของหน่วยงานเกินก็ต้องเกลี่ยอัตราก าลังไปส่วนอ่ืน    ดังนั้น จึงต้องพิจารณาการ 

Cut & Fill 

- ต้องท าแผนระยะ  3 ปี  ในการลดปริมาณคนไข้และลดจ านวนเตียงใน Ward  โดยมีการร่วมกัน

ก าหนดเกณฑ์ และคนไข้ที่เหลือจะต้องมีเฉพาะ Case ดังที่กล่าวไป โดยModel  ของหน่วยงาน Excellence 

จะมีลักษณะคล้ายกับสถาบันจุฬาภรณ์ (คนไข้น้อย แต่มีเครื่องมือและทีมวิจัยจ านานมาก) 

- ต้องท า Blueprint  เป็นแนวทางให้หน่วยงานมุ่งไปสู่การเป็น Excellence  ที่มีความชัดเจน  แผนที่

วางไว้ในแต่ละปีจะท าอะไร  ก าหนด KPI ในแต่ละข้ัน/แต่ละปีที่ชัดเจน 

- ไม่เห็นด้วยกับการตัดบางหน่วยงานของกรมให้ไปอยู่ใน  Area Health Board เพราะหากเราไปอยู่

กับ สป.  Priority ในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การเลื่อนต าแหน่ง หน่วยงานเหล่านี้จะอยู่ในล าดับ

ท้ายๆ  ซึ่งการตัดงบบุคลากรของ 4 โรงพยาบาลขนาดเล็กของกรม (รพจ.นครสวรรค์ฯ, รพจ.เลยฯ, รพจ.

นครพนม, รพจ.สระแก้วฯ) เป็นการตัดในทางบัญชีเท่านั้น  ยังไม่ได้ตัดหน่วยงานไปจริงๆ และจะจ่ายเงินตาม 

Performance(UC)  แต่หากในอนาคตยังไม่มีการเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น Excellence ได้  ก็อาจจะถูกตัดไป

อยู่ใน Provider ของ สป.จริงๆ 

- ต่อไปการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ต้องให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่และภาระงานในแต่ละ 

AHB 

- การก าหนด Excellence แต่ละหน่วยงานต้องไม่ซ้ ากัน  โดยด้าน Excellence ของแต่ละ

โรงพยาบาลต้องมีการตกลงกันอีกที  หากจะให้กรมฟันธงให้คงไม่ได้  เพราะหากกรมเป็นผู้ก าหนดให้  

หน่วยงานอาจไม่มีความพร้อม  ดังนั้น จึงต้องตกลงกันถึงความเป็นไปได้และความพร้อมของโรงพยาบาล 

- แนวทางในการเป็น Excellence  ก็ให้น า 7 องค์ประกอบของ Excellence มาก าหนดเป็นแนวทาง  

แต่นโยบายของกระทรวงจะ Focus ในเรื่องของ R&D  และ Training มากที่สุด  แต่ในองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้

ความสนใจล าดับรองๆ ลงไป 

- การก าหนดมาตรฐานของจ านวนเตียงของ Tertiary และ Supra เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด

จ านวนเตียง 



15 

 

- CMI จะเป็นค่าที่บอกว่าหน่วยรับ Case ที่มีความเฉพาะ(ได้เงินมาก) ยิ่งค่าสูงยื่งดี (ร.พ.สวนปรุง 

1.66 ร.พ.พระศรี 1.60 รพจ.ขอนแก่น 1.92 รพจ.นครราชสีมา 1.68 รพจ.สระแก้ว 1.06 รพจ.เลย 1.81            

ส.ราชา 0.94) 

 

กลุม่ที ่3 – แนวทางการพฒันาระบบบรหิารจดัการกลุม่ภารกจิสง่เสรมิปอ้งกนัสขุภาพจติชมุชน 
 
ประเด็นที่ 1 ทบทวนบทบาทและก าหนดความส าคัญของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ตาม 11 ภารกิจใหม่ของ

กระทรวงสาธารณสุข 
จากการมอบหมายจาก อธิบดีกรมสุขภาพจิตในการให้หน่วยงานพิจารณาบทบาทของตนเองและ

ล าดับความส าคัญตามภารกิจใหม่ทั้ง 11 ภารกิจ นั้น ทางกลุ่มได้น าผลการล าดับความส าคัญของแต่ละ
หน่วยงานมาท าความเข้าใจและทบทวนร่วมกัน เพ่ือให้ทุกศูนย์สุขภาพจิตมีทิศทางและความเข้าใจไปใน
แนวทางเดียวกันดังนี้ 

 

ล าดับ
ความส าคญั 

ตามบทบาท (เดิม) ตามบทบาท (ใหม)่ 
ที่ไดจ้ากการประชุมกลุ่ม* 

1 การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว
มีคุณภาพใช้งานได้ (10) 

การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมี
คุณภาพใช้งานได้ (10) 

2 การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ (2) การก าหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ 
(4) 

3 การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลของ
ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน (8) 

การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลของ
ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน (8) 

4 การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังโรคและภัย
คุกคาม (5) 

การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังโรคและภัย
คุกคาม (5) 

5 การก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของ
ประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ (1) 

การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ (2) 

 

* หมายถึง ข้อสรุปร่วมกันของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 
 
 
ประเด็นที่ 2 พิจารณาบทบาทใหม่ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตต่อการปฏิรูปกรมสุขภาพจิต 
 ศูนย์สุขภาพจิตจะมีบทบาทในการก ากับติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการ M & E 
(Monitoring and Evaluation) โดยจะมีศูนย์สุขภาพจิตส่วนกลางท าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมทั้งประเทศ จัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับ OSM เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
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นโยบายของกรมสุขภาพจิตและส่งต่อผลลัพธ์จากการติดตาม ประเมินผลให้กับ RO ในระดับกรมสุขภาพจิต 
ส าหรับออกแบบแนวทางและปรับปรุงกระบวนการก ากับติดตามในภาพรวม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิตที่ได้จากกระบวนการ M & E ศูนย์สุขภาพจิตจะน ามาพัฒนาการด าเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในบทบาทของ MHSO ต่อไป 
 

ภาพที ่1 แสดงกลไกการท างานของศนูยส์ขุภาพจติ 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงบทบาทใหม่ของศนูยส์ขุภาพจิต 
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หมายเหต:ุ  PHC หมายถึง Primary health care 
   OSM หมายถึง น าเสนอข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์เชิงนโยบายของกรมสุขภาพจิต 
   RO หมายถึง ส่งต่อข้อมูลเพ่ือ ออกแบบ ประเมินกระบวนการของระบบ Regulator 
    SSSO หมายถึง ข้อมูลด้านการบริการทางจิตเวช 
  MHSO หมายถึง วางแนวทาง ปรับปรุงพัฒนา กลไกการด าเนินงานด้านส่งเสริมป้องกัน

ปัญหาที่มีพ้ืนฐานจาก Best practice, R2R, ผลการเฝ้าระวัง, M & E เป็นต้น 
 
ประเด็นที่ 3 การจัดท า Work plan ของแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มภารกิจส่งเสริมป้องกัน

สุขภาพจิตชุมชน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

1. ประชุมคณะท างานครั้งที่ 1 เพ่ือทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส าหรับ
เตรียมความพร้อมต่อการปฏิรูปกรมสุขภาพจิต 

18 มีนาคม 2556 

2. ประชุม Change Agent เพ่ือให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 23 – 24 มีนาคม 2556 
3. ประชุมจัดท า Work plan เพ่ือให้มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 24 มีนาคม 2556 
4. ประชุมคณะท างานครั้งที่ 2 เพ่ือสื่อสารความคืบหน้าและปรับแนวทางการ

ด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกันและเตรียม
ความพร้อมส าหรับจัดท าร่าง Blueprint for 
change 

9 เมษายน 2556 

5. จัดท าร่าง Blueprint for 
change 

เพ่ือมีแผนการเปลี่ยนแปลงตามกรอบบทบาท
หลักของ NAMH  

เมษายน 2556 

6. สื่อสารและรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากรศูนย์
สุขภาพจิต 

เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์สุขภาพจิตรับทราบ
ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นส าหรับการปรับปรุง 
Blueprint for change 

เมษายน 2556 

7. ประชุมคณะท างานเพื่อ
ปรับปรุงร่าง Blueprint for 
change 

เพ่ือสรุปข้อคิดเห็นและน ามาปรับปรุง Blueprint 
for change  

เมษายน 2556 

8. สื่อสาร Blueprint for 
change สู่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
สุขภาพจิต 

เพ่ือน าเสนอผลการปรับปรุงและรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับการน าไปปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

24–25 เมษายน 2556 
(เวทีประชุมกลุ่มศูนย์) 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

9. ปรับแก้ร่าง Blueprint for 
change  

เพ่ือสรุปข้อคิดเห็นและปรับร่าง Blueprint for 
change ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปของกรมสุขภาพจิต 

ภายใน 30 เมษายน 
2556 

10. ประชุมกรรมการและ
ผู้บริหารกลุ่มศูนย์ เพ่ือสื่อสาร
นโยบายและการปฏิรูปกรม/
กระทรวง 

เพ่ือสื่อสาร นโยบาย แนวทางการปฏิรูปแก่
ผู้บริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

เป็นประจ าทุกเดือน 

ประเด็นที่ 4 เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม 
- ฐานข้อมูลสุขภาพจิตถือเป็นเรื่องส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดฐานข้อมูลให้มี

มาตรฐาน มีรูปแบบข้อมูลชุดเดียวกันกับฐานข้อมูลในพ้ืนที่ โดยต้องร่วมกันเพ่ือออกแบบฐานข้อมูล ตลอดจน
รูปแบบการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องมีความเป็นมาตรฐาน ชื่อถือได้ 

- ฐานข้อมูลที่ใช้ต้องครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มวัย  
- ศูนย์สุขภาพจิตควรเป็นเสมือนศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต 
- ศูนย์สุขภาพจิตต้องมีศูนย์ส่วนกลางที่มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลจากทุกศูนย์สุขภาพจิตทั่ว

ประเทศ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อระบบงานกับกรมสุขภาพจิต
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจนว่าในแต่ละบทบาทภารกิจ มีความหมายและมีขอบเขตการด าเนินงาน
อย่างไร แก่บุคลากรในทุกระดับ 

 

กลุม่ที ่4 – แนวทางการพฒันาบทบาทใหม ่๑๑ ประการ และ Area Health Board 
 

วตัถปุระสงค์ของการสื่อสารภายในกลุม่ 
1. เพ่ือประมวลข้อมูลความก้าวหน้าจากตัวแทนกรมสุขภาพจิต ที่เข้าร่วมการประชุมกับผู้ตรวจ

ราชการที่ได้รับผิดชอบใน 11 บทบาท  และ เขตสุขภาพ (Area Health Board : AHB) 
2. เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล หรือการน าข้อมูลจากระดับกรม   เพ่ือน าไปสื่อสาร หรือเจรจาในระดับ

กระทรวง  
 
ข้อมลูความก้าวหนา้11 บทบาท + AHB 

1. ด้านก าหนดนโยบายยทุธศาสตร์บนพื้นฐานความรู ้
ผู้แทนกรม : นายแพทย์ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  
- ได้มีการเชิญประชุมแล้ว 1 ครั้ง 
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- การท างานของกลุ่มนี้  คือความพยายามที่จะมี Body ที่จะด าเนินการเรื่องการท าแผนระดับชาติ   
โดยให้ทุกกรมไปศึกษาข้อมูลว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพระดับชาติ และที่ประสบ
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนทางด้านนโยบายมีอะไรบ้าง ซึ่งในระดับกรมสุขภาพจิต คือ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.
สุขภาพจิต ที่มีคณะกรรมการในระดับชาติ 

- ความคาดหวังจากผู้แทนกรมคือ คณะท างานชุดนี้  ควรเป็นการแก้ปัญหาการมีแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติที่เป็นการเย็บเล่มจากทุกกรม  เป็นการร่วมกัน ก าหนด Work Plan ที่เน้นนโยบายส าคัญ ก าหนด 
KPI ร่วมที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงาน ซ่ึงยังไม่มีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ในการประชุม 
 

2. สรา้งและจดัการความรู้ด้านสขุภาพ  
ผู้แทนกรม : แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์   
- คณะนี้จะมีการนัดประชุมในวันที่ 1 เมษายน 2556  
- ส าหรับงานด้านนี้ กรมสุขภาพจิตนับเป็นกรมที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ KM มีความก้าวหน้า 

ในขณะที่กรมอ่ืนมีมากน้อย แตกต่างกัน  โดยการจัดการความรู้ที่พบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหน่วยงาน  
ระดับกรม และ ระดับกลุ่มภารกิจ  ในขณะที่ระดับกระทรวง ก าหนดระดับการจัดการความรู้ 3 ระดับ คือ ระดับ
กระทรวง  ระดับเขตบริการ  และระดับพื้นที่  ประสบการณ์ส่วนใหญ่ของการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้อยู่ที่
กรม หากมีการท างานแล้วดึงตัวแทนกรมไปท าหน้าที่ในระดับกระทรวง  ทรัพยากรซึ่งมีน้อยอยู่แล้วก็จะถูกดึงไป   

- มีประเด็นจากนายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ฝากประเด็นในบทบาทนี้ว่าการด าเนินงานทางด้าน
การวิจัย  รวมอยู่ในบทบาทนี้หรือไม่ 

 
3. การประเมนินโยบายและประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ 
ผู้แทนกรม : แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และแพทย์หญิงอรวรรณ  ศิลปกิจ 
มีการประชุมในระดับกระทรวง 1 ครั้ง โดยแพทย์หญิงอรวรรณ  ศิลปกิจ ร่วมประชุม แต่ไม่มาน าเสนอ 
 
4. การก าหนดรับรองมาตรฐานบริการ 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์สินเงิน สุขสมปอง และ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์   
ยังไม่มีการประชุมในระดับกระทรวง 
แนวคิดของบทบาทนี้   คือการก าหนดมาตรฐานงานบริการ  เช่น  กรมควรมีการก าหนดมาตรฐานทั้ง

ในระบบบ าบัดรักษา และ ส่งเสริมป้องกัน  มีกระบวนการของการบูรณาการงาน  ประเมินคุณภาพก่อนที่จะ
น าไป implement หรือด าเนินการในพ้ืนที่เขตสุขภาพ 

ในปัจจุบัน สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เป็นเหมือนองค์กรภายนอกที่ให้การรับรอง
มาตรฐาน  ดังนั้น บทบาทของกรมคือ ควรท าหน้าที่เป็น internal servey  ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช   
ก่อนที่จะรับการประเมินจาก สรพ. 
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5. การพฒันาระบบกลไกการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก 
ยังไม่มีการประชุมในระดับกระทรวง 
แนวคิดของบทบาทนี้   กรมควบคุมโรคจะเป็นหลักในเรื่องของ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับ

กระทรวง ในส่วนของกรมสุขภาพจิต คือ พัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เป็นการมอง
ปัญหาในอนาคต 
 

6. พัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพฒันาและดูแลสขุภาพประชาชน 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์บุญชัย นวมงคลวัฒนา และ แพทย์หญิงเบญจมาศ  พฤกษ์กานนท์ 
แนวคิดของบทบาทนี้   กระทรวงตั้งส านักงานกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือครอบคลุมกฎหมายที่แต่

ละกรมรับผิดชอบหลัก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นจะมีผลต่อบทบาทแต่ละกรมที่มี
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายอยู่ 

กระทรวงมีการจัด ประชุมไป 2 ครั้ง ก าหนดประเด็นให้แต่ละกรมไปด าเนินการ  
1) ทบทวนว่ามีกฎหมายใดบ้าง ที่เก่ียวข้องกับการท างานของกรม   
2) วิเคราะห์ function กับ structure เป็นอย่างไร    
3) วิเคราะห์ Gap/ตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
สิ่งที่กรมควรเตรียมข้อมูลไป นอกจากที่กล่าวแล้วทั้ง 3 ข้อ คือ  การวิเคราะห์ เชิง Matrix ระหว่าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภพจิต กับการท างานในกลุ่มวัยต่างๆ  แนวทางการบูรณาการท างานกับกรมอ่ืน 
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7. การพฒันางานสขุภาพโลกและความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์วรศ  โชติพิทยสุนนท์  และ นางสุภาวดี นวลมณี 
แนวคิดของบทบาทนี้   คือการเชื่อมงานที่เกี่ยวข้องงานสุขภาพระดับโลก Global Health จะต้องมี

ศูนย์กลางข้อมูล  ส านักสาธารณสุขต่างประเทศ เป็นเลขา มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญจ านวนมาก  จัดประชุมไป 
1 ครั้ง  เพื่อให้ภาคีเครือข่าย แบ่งตามภาค ตามกลุ่ม แบ่งตามกรอบใหญ่  ที่ประชุมสนใจเรื่องการค้ามนุษย์ที่มี
ผลกระทบต่อ Global Health  แต่ยังเป็นจุดเดียว  

การพัฒนาบทบาทนี้ในระดับกระทรวง  เนื่องจากแต่ละกรมก็จะมี MOU ของตัวเอง หลากหลาย  งาน
กระจัดจายอยู่หลายจุด ระบบบริหารจัดการ การประสานงานยังไม่ได้ข้อสรุป  ยังไม่ได้แบ่งชัดเจน  ประเด็นที่
ยังต้องท าความชัดเจนมีหลายประเด็น  เช่น  

- การเชื่อมงานในกระทรวงทั้งหมด เป็นภาพใหญ่ 
- การบริหารงานเรื่องการบริหารงานวิชาการ 
- งาน  AEC / Border Health  

 
8. การก ากับ ดแูล ติดตามและประเมินผลของภาครฐั ท้องถิน่ และเอกชน 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล  และ นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ 

 เป็นกลไกใหญ่ในกระทรวง  แต่คณะท างานของระดับกระทรวงยังต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจงาน
ของแต่ละกรม  และหาแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกใหญ่ในระดับกระทรวง 
 

9. การให้ข้อคดิเหน็ต่อระบบการเงนิการคลงัดา้นสุขภาพของประเทศ 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์ 

      คณะกรรมการระดับกระทรวง  ยังไม่มีการพูดถึงภาพเชิงระบบการบริหารการเงินการคลังที่ครอบคลุม
งานสุขภาพจิต ซึ่งก็มีความยากล าบาก  ในช่วงที่ผ่านมาพยายามประมวลประเด็นส าคัญต้องมีการพิจารณา 
และหาแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้ 

- รายรับของโรงพยาบาลจะลดลง  
- ระบบการเรียกเก็บเงิน  การจ่ายเงิน  : Non UC / UC  ความไม่เป็นธรรมของระบบเรียกเก็บเงิน

ของ สปสช. เช่น RW ประเด็น Unit cost / เงินเดือนจะไปอยู่ตรงไหน ระบบส่งเสริมป้องกัน (งานสุขภาพจิต) 
งบประมาณจะอยู่ตรงไหน (กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม สปสช.) ระบบการเบิกจ่ายเงินของ
กรมบัญชีกลางเป็นอย่างไร 

- ระบบการเงินการคลังภาพใหญ่  
- กรณีของการเป็นหน่วยงานที่เป็น Excellence  บทบาท Provider ภายใต้กรม มีปัญหาเรื่องระบบ

การเงินด้านการรักษา มีความไม่สอดคล้อง จ านวนเตียงที่ควรจะเป็นใน Excellence ควรเป็นเท่าไร และส่วนที่



22 

 

เหลือต้องแชร์ไปอยู่กับเครือข่ายบริการในเขตของรพจ.นั้นๆไป   หน่วยบริการจิตเวชจะเป็น Excellence แต่
การจ่ายเงินยังเป็น DRG ไม่สอดคล้องกัน 

- ข้อเท็จจริงขณะนี้ คนไข้สุขภาพจิตไม่ได้มาจากการ Refer แต่เป็นคนไข้ท่ี Walk in เข้ามา  
- ควรก าหนดเกณฑ์ของการ Refer ของคนไข้แต่ละระดับ เพราะมีปัญหาในเชิงของการเบิกจ่ายเงิน 

เรียกเก็บเงิน 
- การก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของผู้มีสิทธิประกันตน ระหว่างบทบาทของกระทรวง และ

บทบาทของกองทุน 3 กองทุนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
- การก าหนดบทบาท (Alocate) หน่วยที่มีบริการจิตเวช ฝ่ายกาย เช่น และค่า DRG ฝ่ายกายกับ

ฝ่ายจิตไม่เท่ากัน กรมต้องผลักดันกลไกทางการเงินให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการ 
- กรมต้องผลักดันการให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและผู้พิการทางจิต 
 
10. การพฒันาขอ้มลูข่าวสารใหเ้ปน็ระบบเดยีว 
ผู้แทนกรม :  นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน   
แนวคดิของบทบาทนี ้ เนื่องมาจากข้อมูลกระจัดจาย เข้าถึงไม่ได้  ขณะนี้ก าหนดข้อมูลจ าเป็นที่ต้องให้

เกิดข้ึน คือ 
1) Medical record  ที่เป็น one page ที่เข้าถึงได้กับทุกหน่วย 
2) Health Information ข้อมูลที่จ าเพาะที่สามารถให้หน่วยงานอ่ืนเข้าถึงได้ หรือเอามารวมกัน 

กระทรวงต้องท าโครงร่างของระดับกระทรวงก่อนที่จะให้ทุกกรมสามารถน าข้อมูลเข้าไปได้ 
3) ข้อมูลหน่วยสนับสนุนที่จะเอามารวมและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กระทรวงมอบหมายให้ทุกกรมไปออกแบบ Medical record  และ Health Information ข้อมูลที่จ าเพาะของ
กรมมาน าเสนอ 
 

11. การก าหนดนโยบายและการจดัการก าลงัคนด้านสขุภาพ 
ผู้แทนกรม :  นายสรรเสริญ นามพรหม   
แนวคิดของบทบาทนี้  กระทรวงยังบริหารเรื่องคนไม่เป็นเอกภาพ ต้องการแก้ปัญหาเรื่องก าลังคน 

ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เพ่ือ 
1) มีแผนพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม 
2) ให้บริการประชาชนที่ครอบคลุม 

- แผนก าลังคนมีเป้าหมายคือ ผลิต พัฒนา และใช้ในกระทรวงสาธารณสุขเอง ไม่พ่ึงมหาวิทยาลัย 
- AHB จะรับก าลังคนเหล่านี้ไปบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร การจัดสรรก าลังคนสู่ 

AHB มีความเหมาะสมอย่างไร 
- แผนก าลังคนต้องชัดเจนว่าในปี 2560 กระทรวงจะต้องมีก าลังคนทั้งหมดเท่าไหร่ 
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- ในส่วนที่กรมสุขภาพจิต มีบทบาท  จะต้องมีคนที่ไปช่วยใน AHB เท่าไหร่ มีคนในวิชาชีพ
เท่าไหร่ 

- ปัญหาของกรมสุขภาพจิต ที่ต าแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะที่ไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 
เช่น นักจิตวิทยาคลินิก 

- ปัญหาในระดับกระทรวงที่ผ่านมา  
1) ไม่มีการวางแผน การผลิตก าลังคนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น งานให้ค าปรึกษา ควรจะ

ด าเนินการโดยนักจิตวิทยา ไม่ควรจะไปอยู่กับพยาบาล  
2) ไม่มีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร จากระดับกระทรวง แต่ละกรมต้องแก้ปัญหาเองกระทรวงไม่

สร้างช่องทางให้กลุ่มวิชาชีพต่างๆมีส่วนร่วมในการวางแผนก าลังคน ทั้งที่ กลุ่มวิชาชีพมีศักยภาพและมีการ
รวมตัวที่เข้มแข็ง 
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12. เขตสขุภาพ ( Area Health Board) 
 ผู้แทนกรม :  นายแพทย์สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์ 

- มีการประชุมเตรียมแบ่งส่วน เช่น AHB  ซึ่งกรมก าหนดบทบาทของโรงพยาบาลจิตเวชในระดับ 3s 
ในพวงบริการอยู่แล้วและจากการวิเคราะห์ SWOAT  พบว่าปัจจุบันกรมท าหน้าที่เป็น Provider มาก  
บทบาท Regulator น้อยในอนาคตต้องท าหน้าที่เป็น Regulator มาก  บทบาทProviderน้อย  การผ่องถ่าย
ทีมสุขภาพจิตเพ่ือท าหน้าที่บทบาท Regulator ในระยะเวลา 3 ปี  โดยแบ่งเป็นระยะ  ในระยะที่ 1 กรม
วิชาการยังไม่สามารถถอนตัวออกได้ทันที ยังต้องเป็นพ่ีเลี้ยง... นโยบายจากกรมลงพ้ืนที่  การเฝ้าระวั งโรค 
Pull&Share  และ Training   เพ่ือให้ระดับเขตมีความสามารถในการด าเนินการจิตเวชในระดับเขตได้ ซึ่ง
แขนขาเหล่านี้อยู่ใน รพจ. ทั้งนี้เพราะยังมีปัญหาเรื่อง ความไม่สามารถเข้าถึงบริการของคนไข้จิตเวช  ความ
มั่นใจในการเปิดวอร์ดจิตเวชใน รพ.ฝ่ายกาย 

- บทบาทหน้าที่ของ Provider กับ Regulator ที่มีการน าเสนอไปแล้ว 6 กรม มีข้อสังเกตว่า 
1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
2) สับสนในบทบาทตัวเอง ว่าจะเป็น Provider /Regulator 
3) การบริหารจัดการคนใน Service Plan จะรวมโรงพยาบาลนอกกระทรวงหรือไม่ 

- การเปลี่ยนแปลงต้องมั่นใจว่า ระบบที่เกิดขึ้นต้องยังคงอยู่ได ้
- หน่วยของกรมอนามัย น่าจะถูกปรับ ไปอยู่ในพวงบริการ ในขณะของกรมสุขภาพจิตยังคงต่อรอง

อยู่บางส่วน กระทรวงไม่รู้จักหน่วยของกรม (ศูนย์/รพ.) แต่ก าหนดบทบาท Regulator ให้ ดังนั้น 
คณะกรรมการของกรมต้องท าความชัดเจนก่อนไปเจรจากับกระทรวง 

 
ข้อเสนอจากกลุม่ 

ตัวแทนกรมในทุกคณะที่ไปประชุมในระดับกระทรวง  มีบทบาทส าคัญ ท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนกรม  
ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์จุดอ่อนที่งานสุขภาพจิตยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบทบาทหน้าที่ใหม่อย่างชัดเจน  ให้เกิด
ความชัดเจน รวมทั้งต่อรองที่รักษาผลประโยชน์ของกรม  ทั้งนี้ควรสร้างกลไก/ช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
หลังจากการเข้าร่วมประชุม เพ่ือท าให้สามารถน าเสนอความก้าวหน้าให้ผู้บริหาร ในขณะเดียวกันเป็นเวทีช่วย
ผู้แทนกรมเพ่ือเข้าไปร่วมอย่างมั่นใจ 

 
 

เวลา 10.30 – 11.45 น. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาท ภารกิจใหม่ 
   โดย... นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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การด าเนินการทั้ง 11 ประเด็นของ AHB จะท าให้คนอ่ืนมองเห็นบทบาทของเรา ซึ่งส าคัญมากเพราะ
กระทรวงต้องเข้าใจบทบาทการท างานของเราว่าท าไมถึงเอางานสุขภาพจิตไปรวมไปที่กระทรวงไม่ได้ เพราะ
งานสุขภาพจิตไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายเท่านั้น แต่คือเรื่องสภาพสังคม สุขภาพจิตไม่ใช่ความสุข 
แต่อาจจะเป็นเรื่องของอยู่ดีมีสุข  
 ส าหรับหน่วยงานส่วนกลางฐานอ านาจของกรมสุขภาพจิตคือ mental health act ยุบกรมสุขภาพจิต
ต้องแก้กฎหมาย 2 ฉบับ คือระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปี 51 และพรบ.สุขภาพจิต ซึ่งเป็นไปได้ยาก 

ในส่วนของโรงพยาบาล ตัวที่จะมีคุณค่ามากที่สุดคือ excellence center ในขณะที่ blueprint for 
change ยังไม่ชัด แต่ก็ยังต้องท าใน 2 ประเด็น คือ 

1. การน างบประมาณของ สป. ในฐานะ service provider งบเงินเดือนเข้าไปในงบต่อหัว เพ่ือให้เห็น
ว่า cost ทุก cost ของ UC จะไปอยู่ในต่อหัวหมด 

2. การเป็นกรมวิชาการต้องไม่มีหน่วย general service และการจะเป็น excellence center ต้องมี 
national body ซึ่งออก policy 

ในส่วนค าถามท่ีว่าการไม่มีหน่วย general service แล้วจะมีเงินดูแลพวกเรากันเองมัย ตรงส่วนนี้ขอ
เรียนว่างบประมาณเรื่องวิจัยของประเทศไทยยังน้อยมาก นั่นแปลว่าโอกาสเรายังสูงมากที่จะท าวิจัยจิตเวช
เฉพาะโรค นอกจากนี้ในการพัฒนางานวิจัยของ excellence center อาจมีนโยบาย AdHoc คือการยืมคนมา
ช่วยเฉพาะกิจ 

สุดท้ายในส่วนของศูนย์สุขภาพจิต ขอเรียนว่าต้องท าครบทั้ง 11 ประเด็น แต่น้ าหนักจะแตกต่างกันไป 
โดย core business ของศูนย์สุขภาพจิตจะเป็นเรื่อง Empower Evaluation ซึ่ง M&E เป็นทั้ง soft tool 
และ hard tool แล้วแต่เราจะเลือกใช้ตอนไหน อย่างไร และต้องรับงานบาง part ของส่วนกลางไปท า            
โดยส่วนกลางที่ต้องเชื่อมกับศูนย์อย่างมากคือ MHSO และ RO 

 
 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ... (พี่เฮียงเติมข้อมูลด้วยค่ะ) 
 
 
 
ผลการประชมุกลุม่ย่อย 
 

กลุม่ที ่1 OSM - Office of Strategic Management  
 

1. ภาพรวมบทบาทภารกจิของ OSM  

o รวบรวมและจัดการข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  (Key ข้อมูลเป็นระบบเดียว และน าไปใช้ด้วยกันได้หมด) 
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 Data Planning & Collection 

 Data Analysis 

 Data Integration  

 Data Usage 

o วิจัยข้อมูลทางระบาดวิทยา  

o Analyze ข้อมูล (สกัดและสังเคราะห์) และบอกความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

o ก าหนดทิศทางและชี้น ากรมฯ ทั้งเชิงนโยบาย/แผนงานด้านสุขภาพจิต  การเงินการคลัง และก าลังคน

ด้านสุขภาพจิตในระดับประเทศ (งาน-เงิน-คน) 

o สื่อสารข้อมูลในระดับประเทศ 

นยิาม 

(ระดับชาติ – นอกระบบสาธารณสุข / ข้ามกระทรวง / เอกชน) 

(ระดับกระทรวง – ในระบบสาธารณสุข) 

2. รายละเอยีดบทบาทการด าเนนิงานของ OSM ตามบทบาทที่กระทรวงก าหนด  

บทบาททีก่ระทรวง
ก าหนด 

บทบาทในกรมฯ ท าเอง ท ารว่มกบั 
คนอืน่ 

ใหค้นอืน่ท า / 
Outsource 

 การก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์บนฐานความรู ้
 

1. ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพจิตและ            
ยาเสพตดิ (ระดับชาติ และระดับกระทรวง) 
2. วางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตและ        
ยาเสพตดิ (ระดับชาติ และระดับกระทรวง) 
3. ก าหนดกลวิธีในการด าเนินงาน แบบ When 
Where  How ในแต่ละช่วงเวลา (ระยะยาว / 
ระยะสั้น – 1 ปี  6 เดือน 3 เดือน ) 
4. ระบุล าดับความส าคัญของงานที่ต้อง
ด าเนินการ  (Prioritize งาน) 

   

 การพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นระบบเดียว 
มีคุณภาพ ใช้งานได้ 
 

1. รวบรวม Information / Knowledge bank 
/ Data Bank  
2. วิเคราะห์ข้อมลู ความรู้ที่ส าคญัส าหรับใช้ใน
การวางแผน 
3. เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานท้ังใน
และนอกกระทรวง 

   

 การให้ข้อคิดเห็นต่อ
ระบบการเงิน การคลัง
ด้านสุขภาพของประเทศ 

1. เน้นการพัฒนาระบบการเงินการคลังในขาข้ึน 
(มากกว่าขาลง) 
2. จัดท าฐานข้อมูลแหล่งงบประมาณในการ 
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บทบาททีก่ระทรวง
ก าหนด 

บทบาทในกรมฯ ท าเอง ท ารว่มกบั 
คนอืน่ 

ใหค้นอืน่ท า / 
Outsource 

 ด าเนินงานท่ีกรมฯ ไดร้ับ (สสส. /สปสช. /งบ
วิจัย วช./สวรส. ฯลฯ) 
3. Defend งบประมาณในระบบ Health Care 
Package 

 การพัฒนางานสุขภาพ
โลกและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ   รับรองแขก
ต่างประเทศ 
(ร่วมกับ CO) 

 

 การก าหนดนโยบาย
และจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

1. วางแผนก าลังคน 
2. วางกรอบการพัฒนาก าลังคน ทั้งระยะสั้น/
ระยะยาว 

  ผลิตก าลังคน 
(รร.แพทย์ ฯลฯ) 

 การพัฒนากลไกดา้น
กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือ
พัฒนาและดูแลสุขภาพ
ประชาชน 

    

 การพัฒนาระบบกลไก           
การเฝา้ระวังโรคและภัย
สุขภาพ* 

1. Surveillance 
2. ระบาดวิทยาสุขภาพจติ 

   

 

* หมายเหต ุ ในช่วงของการวิพากษ์โดยผู้บริหารกรมสุขภาพจตินั้น  ผู้บริหารมีความเห็นว่า “การพัฒนาระบบกลไกการเฝา้

ระวังโรคและภัยสุขภาพ” น่าจะเป็นบทบาทของ SSSO เป็นหลัก 
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กลุม่ที ่2 - ส านักวชิาการบรกิารสุขภาพจติและจติเวช (Super Specialist Support Office -SSSO)  
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงของกรม และในเครือข่ายบริการสุขภาพ 

โดย Change Agent  : แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  และ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก 
บทบาทที่กระทรวงก าหนด 

(11 บทบาท+Service Plan) 
(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม ่

(4) 
ข้อ 2 การสร้างและจัดการ

ความรู้ด้านสุขภาพ 
 

 1. ก าหนดมาตรฐานการบริการ Excellence และ area health 
board สุขภาพจิตและจิตเวช สอดคล้องกับพรบ.สุขภาพจิต 

2. ก าหนดนโยบาย/แผน2เผยแพร่/วารสาร (Policy Facilitator 
Coordinate เชื่อมกับต่างประเทศ งบประมาณ) 

3. ก าหนดมาตรฐานหลักสูตร Train Program  
4. สร้างเครือข่ายงานวิชาการใน/ต่างประเทศ 
5. ก าหนดมาตรฐาน(แนวทาง)ส่งต่อ 
6. พัฒนากระบวนการการสร้างมาตรฐาน (Benchmark) 
7. สร้างฐานข้อมูลวิชาการ (การรบริการ Best Practice) 
8. การจัดการความรู้สนับสนุน area health board 

1. ส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
2. หน่วยงานในสังกัด 
3. คณะกรรมการ/คณะท างานที่
รับผิดชอบงานบริหารจัดการ
ความรู้ในระดับกรม 

ข้อ 4 การก าหนดและรับรอง
มาตรฐานบริการต่างๆ 

 

 1. ก าหนดและรวบรวมมาตรฐานรวมและมาตรฐานรายประเด็น
ในเรื่องบริการจิตเวชและเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละระดับตั้งแต่
รพ.สต.ถึง Excellence center 

2. เป็นผู้ประสานงานเพ่ือให้เกิดการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ
ตั้งแต่รพ.สต.ถึง Excellence center 

3. สนับสนุนหน่วยงานให้เกิดการรับรองมาตรฐานและเป็นที่

1. หน่วยบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 
2. PM เรื่อง Excellence 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม ่

(4) 
ปรึกษาในการจัดท ามาตรฐานและการขอรับการรับรอง 

4. การรับรองมาตรฐาน 
5. รวบรวมและร่วมจัดท า National Guideline  

ข้อ 5 การพัฒนาระบบกลไก
การเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ 

1. มีหน่วยงานSSSO ที่กรมสุขภาพจิต 

(คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา 

มีส านักระบาดวิทยาเดิมเป็นเลขา)  

  - คณะกรรมการระบาดวิทยา 

  - คณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเฝ้า

ระวัง / ด้านฐานข้อมูล / ด้าน training และ

ด้านวิจัยและส ารวจ 

2. คณะกรรมการระดับกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในภาพรวม 

3. กรอบการด าเนินงานเฝ้าระวังตามกลุ่มวัย 

4. ระบบรายงานและเฝ้าระวัง (คล้ายกับ

ระบบที่กรมมีอยู่ เช่น ซึมเศร้า , ฆ่าตัวตาย) 

5. กลไกระดับจังหวัด / ระบบรายงานระดับ

จังหวัด (ปัจจุบันยังไม่ครบถ้วน) 

1. ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาระบบกลไกการเฝ้า

ระวังโรคและภัยสุขภาพภายใต้ SSSO 

2. ก าหนดปัญหาโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย 

3. หารูปแบบวิธีการ 

4. จัดท าเครื่องมือเฝ้าระวังโรคตามปัญหา 

5. จัดท าFlowของข้อมูลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสุดด้าย 

6. วิเคราะห์แปรผล เสนอแนะการตอบสนอง 

7. รายงาน 

8. บริหารจัดการเครือข่ายในระดับ Central และ ระดับ Area 

HB (DMAT / SRRT / MCATT) 

9. Training เครื่องมือไปสู่ AHB  

10. มีหน่วยงานคล้ายส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือ

เสนอแนะเชิงนโยบายระดับชาติ 

 

1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบงาน

ระบาดวิทยา มีส านักระบาดวิทยา

เดิมเป็นเลขา 

  - คณะกรรมการระบาดวิทยา 

  - คณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเฝ้าระวัง / ด้านฐานข้อมูล / 
ด้าน training และ 
2. คณะกรรมการระดับกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพในภาพรวม 
ด้านวิจัยและส ารวจ 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม ่

(4) 
6. เทคโนโลยีระบบรายงาน / เฝ้าระวัง (ยัง

สมบูรณ์ไม่ทุกระบบ) 

7. Identify ภาวะคุกคามต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

8. การเฝ้าระวังวิกฤติสุขภาพจิตที่เป็นปัญหา

ทางสังคม (ผีปอบ , มีแม่ม่าย , ฮิสทีเรีย) 

9. ต้องมีหน่วยงานคล้ายคลึงกับส านัก

นโยบายและแผน/กรมควบคุมโรค ซึ่งจะต้อง

เป็นหน่วยงานที่มี Authority ระดับประเทศ 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม ่

(4) 
ภาพรวมของบทบาท (2), (4) 

และ (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพรวมของกระบวนงานใหม่ในข้อ (2), (4) และ (5) 

1. ตั้งหน่วยงานภายใต้ SSSO ที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงาน 

2. วาง Flow ของข้อมูลไปรวมไว้ที่แหล่งจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน

และรายงานกลับมาที่ SSSO และ OSM 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

4. น าข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนและลงสู่การปฏิบัติ 

5.  Training เครื่องมือไปสู่ AHB  
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม ่

(4) 
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กลุม่ที ่3 - ส านักวชิาการส่งเสริมปอ้งกันปญัหาสุขภาพจติ (Mental Health Support Office – MHSO) 
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามวัยของเครือข่ายบริการสุขภาพ 

โดย Change Agent : แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร 
บทบาทที่กระทรวงก าหนด 

(11 บทบาท+Service Plan) 
(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
ข้อ 2 การสร้างและจัดการ

ความรู้ด้านสุขภาพ 
ข้อ 4 การก าหนดและรับรอง

มาตรฐานบริการต่างๆ 
ข้อ 5 การพัฒนาระบบกลไก

การเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ 

1. ก าหนดมาตรฐานบริการ
สุขภาพจิตและยาเสพติด (ข้อ 4) 
เป้าหมาย 
- มีเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน

ด้านส่งเสริม/ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 

- มีกรอบการด าเนินกิจกรรมงาน
ส่งเสริมป้องกัน 

- มีกระบวนการประเมินตามเกณฑ์ 
- มีการรับรองเกณฑ์มาตรฐานที่

ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการ 
R&D 

 
 

เดิม 
1. มีกรอบการด าเนินงานส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
- ตามช่วงวัย (สร้างกลไก

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน) 
- ตาม setting 
- ตามประเด็น/issue 
- ตามพ้ืนที่ 
เกณฑ์ 
ยังไม่มีจะมีเป็นแนวทาง 
การประเมิน 
ประเมินตามแนวทาง 
การรับรอง 
ไม่มี 

เพิม่เตมิ 
1. กรอบงานส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต 
- ให้มี core team ในระดับกรม 
- ท า health package ทุกช่วงวัย 
2. สร้างเกณฑ์/การประเมิน/การ
รับรองที่มีพ้ืนฐานมาจาก 
- R&D และ M&E 
3. กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ประกอบด้วย  
- กลุ่มคนที่สร้างและพัฒนาเกณฑ์ 
- กลุ่มคนที่อยู่ในระบบที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ 

- ส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
- โรงพยาบาลจิตเวช 
- ศูนย์สุขภาพจิต 
- ส านักสุขภาพจิตสังคม 
- OSM 
- SSSO 
- RO 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
 
 

 
 
 

 2. พัฒนาวิชาการบริการสุขภาพจิต
และยาเสพติด (ข้อ 2/4/5) 
เป้าหมาย/ผลลพัธ ์
- มีองค์ความรู้ด้านส่งเสริม

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ที่
ครอบคลุมและมี impact ต่อ
สังคม 

 

เดิม 
1. มีการสร้างและจัดการความรู้

ผ่านกระบวนการ KM อยู่
แล้วแต่ยังกระจัดกระจาย 

2. องค์ความรู้ด้านส่งเสริม
ป้องกันที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่นกรม
อนามัย ยังมีน้อยท าให้ขาด
การเชื่อมต่อการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

3. ยังมีการน าองค์ความรู้ด้าน
ส่งเสริมป้องกันไปใช้
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายน้อย 

เพิม่เตมิ 
1. ต้องน าการจัดการความรู้มาใช้

ในกระบวนการพัฒนา 
2. ต้องท า research หรือผลงาน

วิชาการ เพื่อรองรับงาน สส.
ปก.ให้มากขึ้น 

3. การจัดการความรู้ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมากข้ึน 

4. การน าความรู้ไปในการ
ขับเคลื่อนงานควรมีความ
ต่อเนื่องและเชื่อมโยง 

5. มีการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้
จาก  KM มาท างานวิจัย 

- ส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
- โรงพยาบาลจิตเวช 
- ศูนย์สุขภาพจิต 
- ส านักสุขภาพจิตสังคม 
- OSM 
- SSSO 
- RO 



35 

 

บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
 6. มี core team ด้าน research 

และการจัดการความรู้ เพ่ือเป็น 
Center กลางของกรมด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริม
ป้องกัน 

 
 
 
 

 3.สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิต 
(ข้อ 4/5) 
เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง 
2. องค์ความรู้ด้าน สส.ปก.ถูก

น าไปใช้ประโยชน์และส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาภพจิตของสังคม 

 
 

เดิม 
1. น าความรู้เดิมมาแปลงเพ่ือ

เผยแพร่ 
2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, 

รูปแบบ ช่องทางที่เหมาะสม 
3. ประเมินผลลัพธ์การสื่อสาร 

 
 
 
 

เพิม่เตมิ 
1. ต้องประยุกต์ความรู้ทาง

วิชาการให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. วิเคราะห์ ช่องทาง รูปแบบการ
สื่อสารตามกระบวนการเดิมทุก
อย่างให้ครบวงจรและ
ประเมินผลอย่างครบวงจร
(output outcome impact) 

3. สร้างการสื่อสารอย่างมีส่วน

- ส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
- โรงพยาบาลจิตเวช 
- ศูนย์สุขภาพจิต 
- ส านักสุขภาพจิตสังคม 
- OSM 
- SSSO 
- RO 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
 
 

 

 ร่วม (ท างานร่วมกับเครือข่าย 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่ม
อ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

4. ควรมีการสื่อสารเชิงนโยบาย
เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
มากขึ้น 

5. มีทีมประเมินภาพรวมของการ
สื่อสาร 

 

 

 4. สร้างระบบเฝ้าระวังด้านการ
ส่งเสริมป้องกัน (ข้อ 5) 
เป้าหมาย 
1. เป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางด้าน

ส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตทั้งองค์ความรู้/
ระบบ/เครื่องมือที่ใช้ ฯลฯ  

เดิม 
1. เป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า

ทั่วไป ไม่ชัดเจน 
2. ไม่มีระบบเฝ้าระวังที่ชัดเจน 

เน้นการติดตามเป็นครั้งๆไป 
 

เพิม่เตมิ 
1. บุคลาการสามารถให้ค าปรึกษา

ได้กว้างและลึกมากข้ึน 
2. ควรมีผู้รับผิดชอบในระบบเฝ้า

ระวัง(system manager) 
3. ท า R&D ในพ้ืนที่ 
4. บูรณาการงานกบักรมอ่ืนๆ 

- ส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
- โรงพยาบาลจิตเวช 
- ศูนย์สุขภาพจิต 
- ส านักสุขภาพจิตสังคม 
- OSM 
- SSSO 
- RO 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม14-15 กพ.56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2)ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
2. เพ่ิมศักยภาพระบบการให้

ค าปรึกษากับระบบทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตทั้งหมด 

3. มีระบบเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิต 

5. หาความสอดคล้องกับงานอ่ืน
ในระดับพ้ืนที่ 

6. ความเชื่อมโยงกับ policy กับ
งานในพ้ืนที่ 

7. เป็น excellence ด้านการ สส.
ปก. 

8. สื่อสารหน่วยงาน (marketing 
manager) มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ที ่4 - ส านักตรวจและประเมินการด าเนนิงานสุขภาพจติ (Regulator Office – RO) 
มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพจิต  

โดย Change Agent  : นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม 14-15 ก.พ. 56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2) ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
ที่ประชุมมีมติว่า  ภารกิจด้าน RO จะ
รองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงตามท่ี
มีการวิเคราะห์ไว้ ข้อ 3 และข้อ 8 เป็น
บทบาทหลัก โดยเรียงล าดับความส าคัญ
ใหม่ คือ 

1. การก ากับ ติดตามและประเมินผล
ของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน  
(ข้อ 8) 

2. การประเมินนโยบายและ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (ข้อ 3) 

 
มีบทบาทในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน (บทบาทรอง ส่งมอบ/ส่งต่อ
ในบางกิจกรรม) ใน 3 บทบาท คือ 
ข้อ 4 รับรองมาตรฐานบริการ 
ข้อ 5 พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้า

ระวังและภัยสุขภาพ 
ข้อ 6 พัฒนากลไกด้านกฎหมาย 
 

RO - Regulation Office 
- ตรวจติดตามก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนางานแก่

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
- กระบวนการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีก่อน

ลงพื้นที่ 
- กระบวนการ M&E ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ใน

พ้ืนที่ 
- กระบวนการค้นหา Model ที่ดใีนพ้ืนที่ 
- การสร้างการยอมรับมาตรฐานงานสุขภาพจิต

กับภาครัฐ/ท้องถิ่น/เอกชน 
- กระบวนการ M&E น ามาตรฐานไปใช้ 
- การก าหนดระบบบริการว่าควรมีมาตรฐานอะไร 

เช่น WCC ควรมีมาตรฐานอะไรบ้าง 
- การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายว่ามาตรฐานใด

ควรลงไปในพ้ืนที่ (มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง 
ฯลฯ) 

บทบาท (ขาขึน้ และขาลง) 
 
ขาข้ึน 
- ค้นหา Model ที่ดี 
- ประเมินมาตรฐานบริการและเทคโนโลยี 
- ประเมินความเหมาะสมการใช้งานผล

ด าเนินงาน 
- ประเมินนโยบายในพ้ืนที่ (ประเมินนโยบาย

ที่ส่งลงว่าพ้ืนที่เป็นไง / ประเมินโอกาสของ
นโยบายใหม่ๆ / ประเมินผลจากการ
น าไปใช้) 

 
ขาลง 
- ควบคุม ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตาม

นโยบาย/มาตรฐานการบริการ 
- ก าหนดกรอบการประเมิน/เกณฑ์ตัวชี้วัด

และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล 
 
 

ไม่มีการพูดถึงหน่วยงานเดิมในกรม แต่พูด
ถึงการท างานว่า RO ของกรม ต้องมี
บทบาทเชื่อมโยงกับหน่วยงานในกรม 
(OSM/SSSO/MHSO) และประสานกับ
หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังรูป 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
 
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
- กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
- ต ารวจ  
- NGO 
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บทบาทที่กระทรวงก าหนด 
(11 บทบาท+Service Plan) 

(1) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
(ผลจากการประชุม 14-15 ก.พ. 56) 

(2) 

กระบวนงานใหมภ่ายในกรม 
ที่ทบทวนจากช่อง (2) ให้ครอบคลมุ 

 (3) 

หนว่ยงานปจัจบุันทีเ่กีย่วข้องกัน / 
สมัพนัธ์กบักระบวนงานใหม่ 

(4) 
ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดของแต่
ละกิจกรรมว่างาน RO จะส่งมอบ/ส่งต่อ
งานให้ภารกิจใด SSSO หรือ MHSO 
หรือ OSM 
 

- การก าหนดกรอบและวิธีการประเมินผล (KPI) 
 

ขาข้ึนและขาลง 
- ประเมินนโยบาย 
- ก าหนดนโยบายมาตรฐานบริการใน

ภาพรวมตามความเป็นจริงของพ้ืนที่ 
- การ regulate ในระบบ และนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

File รปูภาพ  (ถามพี่เฮยีง) 
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เวลา 15.30 – 16.30 น. สรุปความเห็นของผู้บริหารกรมสุขภาพจิตต่อการน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 
โดย... 

 รองอธบิดีกรมสุขภาพจติ (นายแพทยเ์กยีรตภิมู ิ วงศร์จติ) 
กรมสุขภาพจิตควรเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ให้เข้ากับระบบสุขภาพ ระบบแรงงาน และระบบ

โรงเรียนโดยกรมสุขภาพจิตควรท าหน้าที่ในการชี้น าเชิงนโยบายระดับชาติ  และการผลิตองค์ความรู้เทคโนโลยีที่
รองรับปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต 

บทบาทของ Office of Strategic Management - OSM ต้องมีกลุ่มที่ท างานทั้งด้านการรายงาน 
(M) และประเมินโครงการ (E) ด้วย 
 

 รองอธบิดีกรมสุขภาพจติ (นายแพทย์อทิธิพล  สงูแขง็) 
จากการน าเสนอท าให้เห็นความเชื่อมโยงของบทบาทใหม่ และเห็นทิศทางที่จะต้องการ และควรเน้น

การสื่อสารกับหน่วยงานให้มากขึ้น 
 

 นายแพทยส์วุฒัน ์ มหตันรินัดร์กลุ  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสวนปรงุ 
การท าความชัดเจนของบทบาทในฐานะส านัก  อาจต้องสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เพ่ือท า

ความเข้าใจบทบาทใหม่ในระดับกรมและในระดับหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมควรมีนโยบายและรายละเอียดที่
ชัดเจนต่อการท างานที่เป็นภาพรวมของกรม (บริษัทกรมสุขภาพจิต) ไม่ใช่ของโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง  
 

 อธบิดีกรมสุขภาพจติ 
- การจัดตั้งส านักงานใหม่ทั้ง 5 กลุ่มนี้ ไม่ใช่ส านักแต่เป็นกลุ่มภารกิจ เช่น  Central Office - CO 

จะประกอบไปด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ท าหน้าที่ดูแลบุคลากรภายในกรม แต่
บทบาทการบริหารการเงินการคลังในระดับชาติ ควรอยู่ใน Office of Strategic Management – OSM หรืออยู่
ในกองที่ท าหน้าที่นี้   อยู่เดิม โดยอาจจะตั้งเป็นกลุ่มงานขึ้นมาใหม่  

- การจัดท ายุทธศาสตร์ก าลังคนระดับชาติ จะยังคงอยู่กองการเจ้าหน้าที่ หรืออยู่ใน Office of 
Strategic Management – OSM  แต่ควรมีคนที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยมงานนี้ให้เกิดข้ึน 

- งานในกลุ่มภารกิจใหม่ มีความยาก ต้องคิดว่าจะใช้ก าลังคนเท่าใด ภายใต้การไม่เพ่ิมอัตราก าลัง 
- งานส่งเสริมป้องกัน  ควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นก าลังส าคัญในอนาคต

ต่อไป 
- การท างาน well child clinic /day care clinic ต้องหาคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมี

คุณภาพมาท างาน 
- ระบบงานของกลุ่มภารกิจจะมีการจัดบทบาท และความเชื่อมโยงอย่างไร ภายใต้แนวคิด 

Seamless เพราะก าลังคนของกรมมีศักยภาพท่ีไม่เพียงพอ ในการท างานเชิงเฝ้าระวังโรคระดับชาติ 
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- หน่วยงานที่ต้องมาท างานในเรื่องการเฝ้าระวังโรค (รายโรค) การก าหนดมาตรฐานในระดับชาติ            
ต้องเป็นหน่วยงานใดท า  เนื่องจาก สภาวิชาชีพ – ท ามาตรฐานวิชาชีพ, สรพ. – รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล             
แต่ไม่มีหน่วยงานใดท ามาตรฐานงานบริการ เพ่ือส่งให้กระทรวงรับรองมาตรฐานการท างานและพัฒนาการท างาน 
ตามขีดความสามารถของบุคลากรที่พัฒนายิ่งขึ้นไป  ซึ่งแนวทางการท างานกรมควรดึงคนจากหน่วยงานที่มี
ความสามารถมาอยู่ที่กรม 1 ปี เพื่อท างานเป็น Ad Hoc group 
ประเด็นทีต่้องด าเนนิการตอ่หลงัจากการประชมุ 

1. ให้ทุกหนว่ยงานจดัท าแผนการเปลี่ยนแปลง (BluePrint for Change) ของหนว่ยงานทา่นเอง 
2. ระยะเวลาการจดัท าแผน 1 เดือน (ภายในเดอืน เมษายน 2556) 

 

ทั้งนี้  มอบหมายให้ทีมเลขาจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานและเตรียมแบบฟอร์ม/กรอบการวิเคราะห์ 
BluePrint for Change เพื่อให้สามารถด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถรวบรวมข้อมูลในภาพรวม
ได้ 
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ภาคผนวก 
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