
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 2/2565 
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ขอขอบคุณกรมสุขภาพจิต ที่ได้จัดการประชุม BMW ในวันนี้ ถือว่ากลับมาเยี ่ยมให้กำลังใจการ
ดำเนินงาน ซึ่งได้เห็นถึงการพัฒนาเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่มีความสุข มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
และขอเชิญหน่วยงานได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมและได้ให้กำลังใจ จากการเยี่ยมชมในวันนี้ได้เห็นถึง
ความแตกต่างที่สามารถต่อยอดการดำเนินงาน ได้ อาทิ การจัดการ OPD การจัดบริการคลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC Ward) การฟื้นฟูสภาพ ศูนย์นวัตกรรม
กัญชาทางการแพทย์ระดับชาติ ที่มีท้ังการปลูก การวิจัยแบบครบวงจร ถือว่าเป็นผลงานสำคัญ และได้
เยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ดี อยากให้ ผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์ 
ใช้เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ ไปหารือกับมหาวิทยาลัยที่สามารถสนับสนนุการผลิตให้เกิดเครื่องมือ
ใหม่ๆ เพื ่อช่วยในการพัฒนาสมอง พัฒนาจิตใจ ลดอารมณ์ ผ่อนคลาย เพิ ่มความจำ หรือการ
บำรุงรักษาไว้ไม่ให้เกิดการเสื ่อมเร็วขึ ้น โดยพิจารณาว่าการ maintain ต้องดำเนินการอะไรบ้าง 
อย ่างเช ่น Memory Function ประกอบด ้วย Recent/ Remote/ Recall เร ียกว ่า Emotional 
Memory คือ การมีความจำที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจจะทำให้จำได้ดี การเพิ่มศักยภาพทาง
ความจำ อยากให้กรมสุขภาพจิต เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการ เช่น Memory Function ของคน
ในแต่ละกลุ่มอายุว่าจะต้องมีความจำในระดับใดบ้าง และในเรื่อง BMM : Brain/ Mind/ Mood มีการ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการทดสอบ ติดตาม จัดโปรแกรมส่งเสริมและพัฒนา 
ให้มีความก้าวหน้า ต่อไป 

มติที่ประชุม มอบกรมสุขภาพจิตดำเนินการเรื่อง 
BMM : Brain Mind Mood  

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ  
3.1 แนะนำผู้บริหารกรมสุขภาพจิต  
ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองส่วนกลาง 
จำนวน 12 หน่วย สถาบัน/โรงพยาบาล จำนวน 20 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง  
ซึ่งหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน กรม กองต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานในพื้นที ่ครบทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ข้อมูลสำคัญของกรมสุขภาพจิต  
อัตรากำลัง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 7,336 คน เป็น ขรก. 3,784 คน (อายุเฉลี่ย 42 ปี) ลจป. 
503 คน (อายุเฉลี่ย 54 ปี) พรก. 901 คน (อายุเฉลี่ย 40 ปี) พกส. 2,091 คน (อายุเฉลี่ย 40 ปี) 
ลจช. 57 คน โดยยังมีตำแหน่งว่างของ ขรก. จากกรอบอัตรากำลัง 339 อัตรา และจะมี ขรก.
เกษียณอายุ ในปี 65 จำนวน 78 ราย เปรียบเทียบ งปม.รายจ่าย ประจำปี งปม. 64-65 ดังนี้  
1) งบบุคลากร พ.ร.บ.64 ได้รับจัดสรร 1,988.02 ลบ. พ.ร.บ. 65 ได้รับจัดสรร 1,897.39 ลบ. 
ลดลง 90.63 ลบ. (ร้อยละ 4.56) 2) งบดำเนินงาน พ.ร.บ.64 ได้รับจัดสรร 692.35 ลบ. พ.ร.บ. 65 
ได้รับจัดสรร 574.75 ลบ. ลดลง 117.59 ลบ. (ร้อยละ 16.99) 3) งบลงทุน พ.ร.บ.64 ได้รับ
จัดสรร 267.87 ลบ. พ.ร.บ. 65 ได้รับจัดสรร 306.63 ลบ. เพิ่มขึ้น 38.75 ลบ. (ร้อยละ 14.47) 
4) งบเงินอุดหนุน พ.ร.บ.64 ได้รับจัดสรร 7.79 ลบ. พ.ร.บ. 65 ได้รับจัดสรร 4.48 ลบ. ลดลง 
3.31 ลบ. (ร้อยละ 49.49) 5) งบรายจ่ายอื่น พ.ร.บ.64 ได้รับจัดสรร 1.10 ลบ. พ.ร.บ. 65 ไม่ได้
ร ับจัดสรร สรุปภาพรวม พ.ร.บ.64 ได้รับจัดสรร 2,957.15 ลบ. พ.ร.บ. 65 ได้รับจัดสรร 
2,783.26 ลบ. ลดลง 173.89 ลบ. (ร้อยละ 5.88) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) การขอ งปม. ต้องพิจารณาว่าบทบาทของกรม
เป็นหน่วยบริการเอง หรือหน่วยบริการสาธิต รวมถึง
นโยบาย ให้มี Ward ผู ้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด  
ในรพศ./รพท. ต้องมีการหารือร่วมกัน กับ สงป. 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสนับสนุน งปม.  
2) กรมต ่ างๆท ี ่ ม ี การดำเน ิ นงานใน ปชช . 
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ควรมีการบูรณาการ งปม. 
และดำเนินการในพื้นที ่พร้อมกัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
และ ผตร.รับทราบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 

มติที ่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย กยผ.สป. 
เชิญกรมที่มี แผนงาน/โครงการ ที่จะ Implement 
ร่วมกับ สป.สธ. ร่วมหารือเพื่อบูรณาการแผนงาน/
โครงการ และ งปม. ร่วมกัน โดยนำตัวชี้วัดที่สำคัญ
เป็นตัวตั ้ง ดำเนินการในพื ้นที ่พร ้อมกัน ทั ้งนี้   
อาจแต่งตั้ง คกก. หรือ คทง. เชิงวิชการ ในการกำกับ 
ติดตาม ผลการดำเนินงาน และร่วมหารือกับ สงป. 
เพื ่อทำความเข้าใจและหาแนวทางที ่เหมาะสม 
ในขอรับการสนับสนุน งปม. 



3.3 แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานยาเสพติดและจิตเวช ของกลุ่ม 
      ธัญญารักษ์ 6+1 กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต DMH+DMS Co-creation 

 

ประเด็นประมวล กม. ยาเสพติด ปี 64 ที่เกี่ยวข้องกับ สธ. ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทาง
สังคม เช่น การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การกำหนดพื้นท่ีพิเศษเพื่อศึกษาวิจัย ทดลองหรือทดสอบ
เกี่ยวกับการลดอันตรายจากยาเสพติด การติดตามหลังการบำบัดรักษา การตัง้ คกก.บำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด โดย สป.สธ. ทำหน้าที่เป็น สนง.เลขานุการ การสร้างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ในการสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา การจัดตั้ง  ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล และสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพ เป็นต้น และได้มีการจัดประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานฯ ในวันที่ 16-18 ม.ค. 65  
ณ จ.ระนอง ซึ่งมีข้อสรุปจากอธิบดีกรมการแพทย์ ดังนี้ 1) การหาหน่วยสนับสนุน การเงินในการดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติดให้ได้ผลสัมฤทธิ์จากกองทุน ปปส. และกองทุน อย. เป็นต้น 2) สนับสนุนการทำงานประชุม
หารือทั้งในระดับบริหารของกรมวิชาการและระดับหน่วยบริการ ซึ่งทำให้เกิดการทำงานรูปธรรมร่วมกัน
ชัดเจน ข้อสรุปอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดังนี้ 1) การบรูณาการด้วย six building blocks 2) การใช้ 
พรบ.สุขภาพจิต พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน และประมวล กม. ยาเสพติดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) การบูรณาการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 4) การใช้กองทุน ปปส. สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย การสนับสนุนได้อย่าง
เต็มที ่5) การดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาเสพติดจิตเวช อย่างปลอดภัยและก้าวหน้า 6) การพัฒนาการอบรม
ร่วมกันสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายได้ 7) ความร่วมมือฐานข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกัน 8) หน่วยบริการการ
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่หน่วยดูแลได้รับการ สนับสนุนการเงินคุ้มค่าสามารถดำเนินพัฒนากิจการได้
ยั่งยืน แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต 1) การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 2) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 3) การพัฒนางานบำบัดรักษาให้
สอดคล้องตามประมาณกฎหมายยาเสพติด 4) การพัฒนางานวิชาการ 5) บูรณาการหลักสูตร
ฝึกอบรม และ 6) พัฒนาการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ปี 65 1) นำเสนอแนวทางความร่วมมือ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่าง CPG+การพัฒนา
คุณภาพ (ไตรมาส 2) และ 3) นำเสนอต่อ คกก. พัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 การดำเนินงานเพ่ือเสริมแรงจูงใจ สำหรับกลุ่มลังเลใจ (Vaccine Hesitancy)  
      ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 

 

หลักคิดที ่สำคัญ คือ ความลังเล/ไม่ยอมที ่จะรับวัคซีน (Vaccine hesitancy) เป็น 1 ใน 10  
ภัยคุกคามระดับโลกทางสาธารณสุข จากการเก็บข้อมูลของ HITAP (ในช่วง ม.ค.-ก.พ.64) ของ
บุคลากรด้านสุขภาพไทย คือ ไม่แน่ใจในวัคซีน ร้อยละ 25-41 ไม่ยินดีรับวัคซีน ร้อยละ 3-12 และ
ข้อมูลจาก US citizen (ในช่วง มี.ค.64) คือ รอดูก่อน ร้อยละ 17 ไม่รับวัคซีน ร้อยละ 13 เหตุผล
ของความลังเลใจในการฉีดวัคซีน ประกอบไปด้วย 3 ช. : 1) ความเชื่อมั่นในวัคซีน 2) ความชะล่าใจ 
และ 3) ช่องทางที่รับบริการ แนวทางการจัดการ เพื่อให้ ปชช.ยอมรับวัคซีนในกลุ่มลังเล ต้องสร้าง
แรงจูงใจโดยใช้หลัก 3 As : Ask (ถามเป็น) Affirm (ชมเป็น) Advice (แนะนำเป็น) จากข้อมูลที่
สำรวจความลังเลใจในกลุ่มตัวอย่าง 5 ,890 ราย พบว่าเพศหญิง มีความลังเลมากกว่าเพศชาย  
ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 38.59 หลังดำเนินงานเสริมแรงจูงใจ (ทำ VA VI) พบว่า 
ปชช.ยินยอมให้ฉีดวัคซีนมากขึ ้น ร้อยละ 77.70 ปชช.ยังมีความลังเลอยู ่ ร ้อยละ 22.30  
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนทั่วไปกับกลุ่มเปราะบาง พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนของทั้งสอง
กลุ่ม เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนข้อมูลการสร้างแรงจูงใจ จำแนกเป็นเขตสุขภาพ ส่วนใหญ่
สามารถสร้างเสริมแรงจูงใจให้กับผู้ลังเล มาฉีดวัคซีนได้ โดยในเขตสุขภาพที่มีผลการฉีดวัคซนีสุงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ เขต 11  ร้อยละ 87.30 เขต 1 ร้อยละ 86.20 เขต 10 ร้อยละ 83.10 และ
พบว่าในเขต 7 มีผู้ลังเลในการรับวัคซีนสูงสดุ ร้อยละ 57.60 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวโน้มการ
ตัดสินใจฉีดวัคซีนของ ปชช.ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น และนักเรียนมัธยมจะไม่ลังเลใจเมื่อเพื ่อน
กลุ่มใหญ่ ฉีดวัคซีน ซึ่ง สธ.ได้ออกมาตรการรณรงค์ฉีดวัคซีนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา โดยการ
เตรียมสนทนากับครู เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับผู้ปกครอง 
ที่ลังเลใจเพื่อตัดสินใจให้บุตรหลานฉีดวัคซีน พร้อมท้ังจัดช่องทางส่งต่อ จนท.สาธารณสุข หากพบว่า
ผู้ปกครองลังเลใจหรือวิตกกังวลมาก ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติสร้างความ
เชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน ระหว่าง 27 -28 ม.ค.65 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต หรือผ่านระบบ ZOOM  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมถึง
ร้อยละ 75 แล้ว แต่กลุ ่มที่สำคัญจำเป็นต้องรับ
วัคซีน คือ กลุ ่มเด็ก โดยต้องเน้นสื ่อสารกับครู 
ในโรงเรียนต่าง ๆ    
2) ประเด็น Long Covid กรมสุขภาพจิตควรทำแบบ
ประเมินเชิงรุกกับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 

มติท่ีประชุม  
1) มอบกรมสุขภาพจิตบูรณาการร่วมกับกรม
ควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสาร
รณรงค์การฉีดวัคซีนเด็ก  
2) มอบกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์จัดทำ
แบบประเมิน Long COVID-19 อาการที่ตามมา
หลังหายป่วยจากโควิด-19 พร้อมทั้งระบบติดตาม 
และรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน ก.พ.65 
3) มอบกรมอนามัยและกรมแพทย์แผนไทยฯ  
เรื ่องการปรับสมดุลร่างกาย หลังหายป่วยจาก 
โควิด-19 ด้วยการกินอาหาร เป็นต้น 



3.5 บทบาทและการขับเคลื่อนของกรมสุขภาพจิตต่อการจัดต้ังหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด  
      สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

สถานการณ์ปัญหาและความจำเป็นต่อการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับ รพศ./รพท. 
1) การส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี 2) การส่งต่อผู้ป่วยใช้ระยะเวลานาน 3) Demand ในการใช้ Ward 
อัตราครองเตียงเต็มเกือบตลอด 4) มีความเสี ่ยงทางคลินิกต่อการใช้ Integrated bed และ 
Psychiatric unit และ 5) ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดฉุกเฉินถูกส่งต่อหน่วยบริการเหนือตติยภูมิเพิ่มมากข้ึน 
การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพช. 781 แห่ง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 353 แห่ง (ร้อยละ 
45.20) รอลงประเมิน 423 แห่ง สำหรับเป้าหมายเร่งรัดในการเปิด Ward ในปี 65 มีจังหวัด ดังนี้ 
พะเยา สุรินทร์ (รพ.รัตนบุรี) นครราชสีมา (รพ.เทพรัตน์ฯ) มุกดาหาร ยโสธร พังงา และนราธิวาส 
สรุปจำนวนเตียงที่ควรเพิ่ม 4,590 เตียง การขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วย 1) Service Delivery  
หอผู้ป่วยในที่เน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะฉุกเฉิน (7-14 วัน) 2) เป้าหมายการพัฒนา ใน รพศ./
รพท. จังหวัดนำร่องการเปิด Ward จำนวน 14 แห่ง เมื่อปี 64 3) ระบบบริการที่จำเป็น เช่น ห้องแยก 
ควบคุมพฤติกรรม เตียงผู้ป่วยในระยะสั้น บริการรักษาด้วยไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัย
และการใช้ VDO Monitoring มีการพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วย สำหรับ รพศ./รพท.  
ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพ
ติด และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่าย และ Users บุคลากรปฏิบัตงิานหอผู้ป่วย แบ่งเป็น
ทีมหอผู้ป่วย เช่น จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโท สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช) ผู ้ช่วย
พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ เช่น ทันตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลชุมชน เภสัชกร นักจิตวิทยาคลินิก/
นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด เป็นต้น แนวทางการดำเนินงานในอนาคต  
1) พัฒนาหลักสูตรอบรม 2) พัฒนาหลักสูตรอบรม E-learning 3) จัดอบรม Online Training  
4) เผยแพร่หลักสูตรอบรม E-learning โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขจาก  
รพศ./รพท. ที่มีการจัดตั้ง/ปฏิบัตงิานในหอผู้ป่วยจิตเวชยาและเสพติด 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ควรระบุจังหวัดที่ยังขาด Ward จิตเวชให้ชัดเจน 
เพื่อการติดตาม/เร่งรัด ต่อไป 
2) เพิ่มพื้นที่กิจกรรมสำหรับผู้ป่วย โดยออกแบบ
ทางเดินเชื่อมกับสวน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรม 
เช่น ออกกำลังกาย เป็นต้น 
3) ใช้เตียงเท่าที่จำเป็น ให้คนไข้สามารถอยู่ในบ้าน
และชุมชนได้ เป็นการยกระดับ การรอบรู ้เร ื ่อง
สุขภาพจิต  
4) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้าน EQ, IQ และการ
ปลูกฝังทัศนคติให้มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้กรมสุขภาพจิต
ให้ข้อมลูผลกระทบจากการทีเ่ดก็หยุดเรียนไป 2 ปี 
ว่าขาดการพัฒนาในด้านใดบ้าง  

 


