
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) ครั้งที่ 2/2566 
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้รับมอบอาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
และได้เยี่ยม รพ.บ้านไผ่ มีการพัฒนาอย่างดี มี ปชก.ประมาณ 80,000 คน มีแพทย์ 23 คน มีเครื่องฟอกไต  
20 เครื ่อง 20 Unit มีห้องผ่าตัดและจะขยายอีก 4 ห้อง อยากฝากอธิบดี กรม พ. เรื ่องฟอกไต 1 วัน  
ได้ 72 รอบ แต่ยังไม่เพียงพอ และบริเวณใกล้เคียงต้องเดินทางมา รพ. หากมีระบบที่ดูแลได้ก็จะดี  
2) การเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ รพ.ขอนแก่น ซึ่งได้มอบ สพร. รวบรวมรายชื่อคนไข้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และขอให้ผู้บริหาร ถ้ามีโอกาสลงพื้นที่ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ที่ท่ีดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วย ก็จะเป็น
สิ่งที่ด ี
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นการฟอกไต  
เลขาธิการ สปสช. ได้แจ้งว่าไม่ต้องผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก
เลือดด้วยเคร ื ่องไตเทียม (ตรต.) โดย สธ.  
ได้กำหนดใน SP ว่าต้องผ่านมาตรฐาน ตรต.  
จึงขอให้ คกก. SP หารือให้เกิดความชัดเจนของ
แนวทางปฏิบัติว่าต้องผ่าน ตรต. หรือไม่ 
มติที ่ประชุม รับทราบ และมอบรองอธิบดี
กรม พท. กรณีหนังสือร้องเรียนจาก ปชช.ว่า 
ได้รับความเดือดรอ้นจากหมอแสง หมอพื้นบ้าน 
โดยนัดหมายนิต ิกร กรม พท. และ สสจ.  
หาข้อสรุปว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
3.1 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในภาพรวมท้ังระบบ  
ที่มาและความสำคัญ จากมติ ครม. 4 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง รพ.ศูนย์การแพทย์
ม.วลัยลักษณ์ฯ ให ้สธ. ร่วมกับ อว. กพร. สศช. สงป. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศ และการลงทุนในยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ และ มติ 
ครม. 6 ต.ค. 63 เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ (5-10 ปี)    
พ.ศ.2563 - 2570 (Excellence Center) ปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้าน สธ.ในภาพรวมทั้งระบบ 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอ และให้ สธ. 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสุขภาพของสถานพยาบาลทั้ง
ในและนอกสังกัด สธ. การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการฯ ผ่านกลไก คกก.
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการ ด้าน สธ.ในภาพรวมทั้งระบบฯ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคน 2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปภารกิจบริการ 3) จัดทำข้อมูล
กำลังคน และมี คทง.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคน ภารกิจบริการและข้อมูลกำลังคนฯ ซึ่งมี
การจัดทำ Service Delivery Blueprint และ HRH Blueprint โดยภาพอนาคตระบบ สธ.ไทย (จากการ 
Foresight) จะมีเรื่องนวัตกรรมดูแลสุขภาพ value-Based Health Care กระจายอำนาจ การจ้างงาน
รูปแบบใหม่ เรียนรู ้ ยืดหยุ่นต่อวิกฤตและภัยอุบัติใหม่ เน้นบริการปฐมภูมิ การแพทย์ทางไกล และ
เศรษฐกิจสุขภาพ สำหรับยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ (5-10 ปี) 
ประกอบด้วย การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ 
และการลดความเหลื่อมล้ำของการได้รับบริการและสถานพยาบาล โดยสัดส่วนการให้บริการสุขภาพใน
ปัจจุบันของแต่ละภาคส่วน พบว่า สธ. มีกำลังคนมากกว่าภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
ซึ่งแผนการดำเนินการ จะมีการทบทวน Service Delivery Blueprint ภาพประเทศ จัด Workshop 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม คกก.ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการฯ  และเสนอ 
ครม. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ การบูรณาการข้อมูลกำลังคนด้าน สธ.ในภาพรวมทั้งระบบ จาก
การเปรียบเทียบฐานข้อมูลกำลังคนจาก 4 แหล่ง ได้แก่ สภาวิชาชีพ GIS Health ข้อมูลราย ID และ 
บค.สป. ซึ่งจะมีการพัฒนา Platform ข้อมูลกำลังคน เพื่อ สธ. และหน่วยงานเครือข่าย สามารถใช้ข้อมูล
กำลังคนในการวางแผน บริหารจัดการ ผลิตและพัฒนาระดับประเทศ ทั้งผู้ผลิต (อว. และ สธ.) ผู้ใช้ (สธ. 
และสถานพยาบาลเอกชน) Regulator (สภาวิชาชีพ) โดยมี Dashboard การเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน สธ.
ภาพรวมประเทศ ราย ID, Health Workforce Dashboard, Service Delivery Dashboard ซึ่งมีแผนจะจัด 
Workshop ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูล พัฒนา Platform กำลังคน และประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลกำลังคนด้าน สธ.ฯ  แผนการดำเนินการระยะถัดไป ม.ค.-ก.พ. 66 บูรณาการ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ปัญหาข้อมูลแพทย์ พยาบาล ของ กทม. 
และ กห. มีการประสานและได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี ในส่วนของ Master Plan ของ สธ. 
ทำอย่างไรจะเช่ือมกับทุกกรมที่มีการจัดหน่วย
บริการ และเช่ือมโยงกับ รพ.ทุกระดับ สำหรับ 
ข้อมูลกำลังคนที่มีอยู่จะนำมา matching กัน
เพื่อดู Gap และเอา Foresight มาเป็นตัวตั้ง
ให้ทุกกรม และ สป. ใช้ในการขับเคลื่อนระยะ 
5 ปี และการทำแผนกำลังคน จะต้องให้ อว. 
และภาคส่วนอืน่  ๆที่มีสถานบริการ มาร่วมด้วย 
2) ควรให้กรม พ. กรม สจ.ร่วมดำเนินการด้วย 
เนื่องจากมีทั้ง Academic และ Service  
3) กรณีแพทย์ที่เป็น พกส. และลาเรียนได้
แค่ 2 ปี จึงออกไปเป็นจ้างเหมารายคาบ/
รายวัน และการขยายเงินเดือน 1.5-2 เท่า 
ตามบริบทของเงินบำรุงแต่ละแห่ง เพื ่อให้
แพทย์เข้าสู่ระบบและลาเรียนได้  
4) การทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนฯ 
มี กม ./ พรบ. หลายฉบับที ่เกี ่ยวข้องกับ
สุขภาพจิต ยาเสพติด รวมถึงการร้องขอ   
ให้มกีารจัดตั้ง รพ.จิตเวชเพิ่ม สะท้อนถึงกลุ่มงาน
ที่จะเกิดขึ้น ใน รพช. จึงขอให้คำนึงถึงวิชาชีพ 
อื่นๆ ที่ต้องทำงานเป็นทีม เพื่อตอบโจทย์ใน 
อนาคต ด้วย 
5) ต้องมี Data correct ความถูกต้องของ
ข้อมูล ทั้ง พ. /ทพ./ ภก. และ พยบ. มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล แชร์ข้อมูลและเห็นชอบรว่มกัน 



ข้อมูลระดับประเทศ ก.พ.-มี.ค. 66 แผนการจัดบริการในภาพรวมทั้งระบบ มี.ค.-พ.ค. 66 แผนคาดการณ์
กำลังคน สธ. พ.ค.-ก.ค. 66 แผนการจัดบริการและกำลังคนในภาพรวมทั้งระบบ และ  ส.ค. 66 เสนอ 
ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการฯ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นชอบ 1) การ
ดำเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้าน สธ.ในภาพรวมทั้งระบบ  
2) แนวทางการบูรณาการข้อมูลกำลังคนด้าน สธ.ในภาพรวมทั้งระบบ 

ระหว ่างแพทยสภา แพทยสมาคม เอกชน       
และ สธ. โดย สธ. ต้องเป็นผู้นำและขับเคลื่อน
นโยบายเรื่องกำลังคน (Policy  Advocacy) 
6. การทำ Service Delivery Re-design โดย
ขับเคลื่อนผ่าน SP และกำลังคน โดยบูรณาการ 
ร่วมกับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  
 มต ิท ี ่ ประช ุม  เห ็นชอบให ้ดำเน ินการ  
เพ ื ่ อเสนอ ครม. ภายในเด ื อน ส .ค . 66  
โดยรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พกส. แก้ไข
ระเบียบฯ โดยยกเว้นให้แพทย์ที่ลาเรียนหมอ
ประจำบ้าน ลาได้ 3 ปี 

3.2 แนวทางประกอบด้านการเงินการคลัง สำหรับการลงทุนใน รพ. สังกัด สป. กับโครงการธนารักษ ์
พัฒนาสินทรัพย์ 

 

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร สธ. และอาคารบริการอื่นๆ บนที่ดินของรัฐ ซึ่งพบว่าที่พักอาศัย 
และสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรม จึงได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง สธ. กรมธนารักษ์ และบริษัท ธพส.  
เมื่อ 4 ม.ค. 65 โดย กบรส. กศภ. รับผิดชอบในส่วนของรายละเอียด มีข้อสังเกต ดังนี้ ๑) เกิดการลงทุน
สิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญให้กับสถานบริการเพิ่มขึ้น ๒) กรณีมีการผ่อนชำระเกิดความเกี่ยวข้องกับประเดน็
สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ ๑) ความเหมาะสม  
การก่อหนี้ในปัจจุบัน โดยหนี้ไม่ควรสูงกว่ารายได้ที่ รพ. สามารถหาได้ เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง  
๒) ความมั ่นคงทางการเงิน ควรมีเง ินบำรุงเพื ่อใช้จ ่าย Fixed cost ≥ ๓ เดือน ๓) ผลการดำเนินงาน                   
มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ๔) ความสามารถจ่ายหนี้ในอนาคต จ่ายหนี้แล้วไม่กระทบสภาพคล่องใน
ระยะยาว ตลอดอายุโครงการ สรุปผลการวิเคราะห์ รพ. ทั้ง 36 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น A B C 
cut point ที่ร้อยละ 50 ซึ่งมี 26 รพ. มีสภาพการเงินการคลังและความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี สำหรับ   
สีเหลือง สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีการดูแล ควบคุมกำกับใกล้ชิด ส่วนสีแดง ถือว่ามีความเสี่ยง ผู้บริหาร
ระดับเขตจะต้องหา งปม. มาสนับสนุนในการผ่อนชำระ ข้อควรพิจารณาการร่วมดำเนินโครงการ 1) ผู้บริหาร
และ CFO ระดับเขต ควรสนับสนุน งปม. ให้ รพ. ที่มีความเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องมีงบมาช่วยจากภายนอก     
2) รพ. ต้องรับรู้ว่ารายจ่ายนี้เป็นรายจ่าย Fixed Cost ผูกพันตลอด 15 ปี 3) ทีม CFO ระดับเขต และ นพ.สสจ. 
ต้องเน้นการทำแผนเงินบำรุงใน รพ. กลุ่มเสี่ยงให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ทันเวลา เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับได้      
4) เน้นการหารายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายอย่างเป็นระบบใน รพ.กลุ่มเสี ่ยง 5) เขตสุขภาพต้องมีแผนการกำกับ 
ติดตามสภาพคล่องการเงิน ใน รพ. ที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างใกล้ชิด (Watch List) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) เป็นการบริหารสินทรัพย์ ราคาแพงขึ้น 
ชำระหนี ้ 15 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ก่อสร้างบ้านพัก ตามแบบที่กำหนด และ
สร้างในที่ดิน สธ. แต่ต้องมีการส่งมอบที่ดิน
ให้กรมธนารักษ์ในการบริหารสินทรัพย์ 15 ปี 
พร้อมเงินลงทุน โดย สธ.ต้องแบ่งจ่ายเป็น
รายปี และเมื ่อครบ 15 ปี จึงจะส่งคืนให้
พร้อมอาคาร  
2) ควรพิจารณาเรื ่องการลงทุนสร้างตึก
ผู้ป่วย รวมถึงการเสนอขออนุมัติใช้เงินบำรุง
ในการก่อสร้างแทน โดยพิจารณาความ
คุ้มค่าและความมั่นคงทางการเงินของหนว่ย
บริการเป็นหลัก 
มติที ่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ 
กศภ. พิจารณารายละเอียดให้ชัดเจน พร้อม
จัดทำ One Page สรุปภาพรวมทั้งเรื่องที่ดิน 
สินทรัพย์ ที ่มาของ งปม. ความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

3.3 สรุปผลการดำเนินงาน Ambulance Safety Solution  
สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) 
จากการรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเมื ่อเดือน ต.ค.  63 กสธ. ได้ร่วมหารือกับบริษัท SCG เพื ่อช่วย
ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ GPS Monitoring, Dashboard พร้อมระบบติดตามเฝ้าระวัง รวมทั้งได้ร่วมหารือ
กับบริษัทประกันภัย 4 แห่ง และได้ MOU เมื ่อ ธ.ค. 63 จากการดำเนินการมากกว่า 2 ปี ผลการ
ดำเนินงาน มีรถพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 12 เขต ทั้งสิ้น 970 คัน มี รพ. นำร่อง 251 แห่ง (ได้รับ
ข้อมูล 121 แห่ง) ส่วนมาก รพ. จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,760 บ./คัน/เดือน สถิติการเกิดอบุัติเหตุ
รถพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 121 รพ. ตั้งแต่ปี 64 - 66 พบว่าในปี 65 มีจำนวนเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 30 ครั้ง 
บุคลากรบาดเจ็บ 12 ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บ 1 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ส่วนในปี 64 เกิดอุบัติเหตุ 
23 ครั้ง บุคลากรบาดเจ็บ 4 ราย มีผู้ป่วยบาดเจ็บ 1 ราย และในปี 66 เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง มีผู้ป่วย
บาดเจ็บ 9 ราย การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและ จนท. ที่ปฏิบัติงานต่อโครงการ ในเชิงบวก 1) นำข้อมูล
มาใช้ในการกำหนดนโยบาย/มาตรการ ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 2) นำปัญหาที่พบมาประชุมวางแผน
และแก้ไข 3) เป็นระบบที่ดีสามารถเช็คตำแหน่งรถได้ 4) สามารถกำกับพฤติกรรม พขร. ได้ 5) มีการแจ้งเตือน 
สถานะรถพยาบาลผ่านระบบ LINE Auto ทำให้ รพ. สามารถเตรียมการรับผู้ป่วยได้เร็วขึ้น 6) ตอนติดตั้ง
ช่วงแรกมีปัญหาสัญญาณขาดหาย โดยที่ รพ. ไม่ทราบ ปัจจุบันแจ้งให้ทางบริษัทรับทราบ ดูแล/แก้ไข และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) โครงการนี้ รพ. ได้ประโยชน์อย่างมาก  
ในการ Monitor เรื่องความปลอดภัยของรถ 
Ambulance รวมถึง รพ. ที ่ทำประกันภัย
ช้ัน 1 ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ที่ทำไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันยังคงรับทำ
ประกันน้ีอยู่  
2) จากสถิติพบว่ามีแนวโน้มอุบัติเหตุลดลง 
เป้าหมายหลักคือ ลดการเกิดอุบัติเหตุใน
รถพยาบาลให้มากที่สุด การดำเนินการขอให้
ศึกษารายละเอียด พร้อมร่วมหารือกับกอง
กฎหมาย 
3) กองกลางได้แจ้งเรื่องคนไข้พระราชูปถมัภ์    
รวมทั้งบุคลากรของ สธ. ที่ได้รับบาดเจ็บจาก



มีทีม Support 24 ชม. เชิงลบ 1) จนท. ขับรถไม่เพียงพอต่อการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตจังหวัด (การแจ้งเตือน 
กรณีปฏิบัติงานต่อเนื่อง) 2) กรณีมีเหตุคนไข้ฉุกเฉิน ไม่สามารถเร่งความเร็วได้ 3) หน่วยงานรับภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 4) ไม่มีแม่ข่ายในการ monitor เชิงระบบ 
 

อุบัติเหตุ ขอให้ผู ้บริหารไปเยี ่ยมเพื่อสร้าง
กำลังใจ ติดตามช่วยเหลือดูแลสวัสดิการต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ / ติดตามความก้าวหน้า  
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขบัเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด  
เพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรง (SMI-V Care) วันที่ 20-21 ก.พ. 66 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง 

 

เมื่อ 24-25 พ.ย. 65 มีการประชุมร่วมกับ ผอ.รพศ./รพท. ใน 4 เรื่อง คือ 1) Early Detection : ระบบค้นหา 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 2) Seamless refer :  CPG for referral system ประชุมร่วม SP refer และ 
SP จิตเวช ยาเสพติด และ Pool & Share ทรัพยากร 3) Service in hospital : Internal medicine, 
Short course training และ พรบ. สุขภาพจิต 4) Continuous Care in community : Post hospital 
community care และ Community preparation ซึ่งทำให้การเปิด Ward จิตเวชฯ ณ 6 ก.พ. 66 เพิ่มขึ้น 
เป็น 118 แห่ง (จาก 127 แห่ง) โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อ 1) รับทราบประมวลกฎหมาย   
ยาเสพติด 2564 และ พรบ.สุขภาพจิต 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 2) ขับเคลื่อนคณะอนุ กก.
สุขภาพจิตระดับจังหวัด 3) แผน/แนวทางการจัดระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินในจังหวัด  (Emergency 
Psychiatry) 4) ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดใน รพช. โดยผู้เข้าร่วมประชุม  
มี ปลัดฯ สธ. เป็นประธาน และผู้บริหาร สธ. ได้แก่ ที่ปรึกษา รมว./ รองปลัดฯ สธ./อธิบดีกรม พ. ผตร./สธน./  
นพ.สสจ./ผชชว./ผอ.กบรส./ผอ.สลบ.สธ./ผูแ้ทน ผอ.รพศ./รพท./ผอ.สถาบัน/รพ./ศูนย์สุขภาพจิตในสังกดั
กรม สจ. ณ รร.เรือรัษฎา จ.ตรัง โดยมีรถรับ-ส่งจากสนามบินและกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหาร กำหนดการประชุม 
ดังนี้ วันที่ 20 ก.พ. 66 ช่วงเช้า มีการบรรยายประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พรบ.สุขภาพจิตในผู้ป่วย SMI-V 
ช่วงบ่าย มีพิธีเปิดและอภิปราย แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย SMI-V ในเขตสุขภาพ (Emergency Care) 
และการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตโดยอนุ กก.สุขภาพจิตระดับจังหวัด และเวลา 15.00 น. นำเสนอผลการ
อภิปรายรายภาค ต่อปลัดฯ สธ.และอธิบดีกรม สจ. และพิธีมอบรางวัลเขตสุขภาพที่นำเสนอผลงานดีเด่น 
และ 21 ก.พ. 66 จะแบ่ง 3 ห้องย่อย 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) งปม.พัฒนาบุคลากรจิตเวชฯ จัดสรร ไปที่ 
กรม สจ. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำข้อมูล 
ส่ง สงป. เพื่ออนุมัติ งปม. เพื่อดำเนินการต่อไป 
2) ควรมีแนวทางจูงใจให้มีคนมาเรียนเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที ่
มติท่ีประชุม รับทราบ และ มอบหมาย ดังนี้ 
1) มอบ ก.สจ. ผตร. กบรส. ประสาน รพ.  
ท ี ่ ม ี  Ward จ ิต เวชฯ  จ ั ดทำ  One Page 
สร ุปผลการดำเน ินงาน เพ ื ่อเป ็นข้อมูล
สนับสนุนในการขอ งปม. 
2) มอบ ผตร.หากมีการลงพื้นที่ให้ช่วยอธิบาย 
ระบบและแนวทางจัดการผู ้ป่วยจิตเวชฯ    
(เขียว เหลือง แดง) ให ้ผวจ./ตร./ศาล/ และ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับทราบถึงสิ ่งที่ สธ.
ดำเนินการอยู่  

4.2 การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการทางการแพทย์และสธ. กรณีแผ่นดินไหวประเทศตุรกีและซีเรีย  
สรุปข้อมูล วันท่ี 6–10 ก.พ. 66 มีการสั่นไหว 1,604 ครั้ง และอาจมี After shock อยู่ได้ถึง 2 ปี ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงใน 10 จังหวัด (จาก 81 จังหวัด) ส่งผลกระทบต่อ ปชช. ประมาณ 12.7 ล้านคน โดย
ในวันที่ 10 ก.พ. 66 มีรายงานผู้บาดเจ็บ 77,711 ราย เสียชีวิต 19,388 ราย เมืองที่ได้รับผลกระทบ
มากทีสุ่ด คือ เมือง Hatay ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยประจำการอยู่ ปัญหาและอุปสรรคที่น่ากังวล 1) อากาศ
หนาวมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน 2) การปล้นสะดมและการลักขโมย 3) ยังมี After shock เป็นระยะๆ 
สำหรับ ภารกิจสนับสนุนทีม EMT Type l 1) จัดตั้ง War room เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ส่วนหน้า 
และ USAR Team ที่ไปปฏิบัติการ 2) การสนับสนุนทางการแพทย์ต้องพิจารณาจากการร้องขอของประเทศ ต้นทาง 
3) ประมาณการ งปม. ของทีมปฏิบัติการ EMT Thailand ที่ Standby เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกับ
วงเงินที่จะขอกับทาง สงป. รวบรวมไปยังกรมยุโรป 4) ขยาย Capacity ของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ 
5) ประสานเตรียมความพร้อมการจัดทำ Passport กรณีมีการสนับสนุนทีมแพทย์ ประสานงานกรมยุโรป
เพื่อประสานจัดทำ Passport ภารกิจสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์ 1) จัดทำรายการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
เพื่อจัดซื้อ/ช่วยเหลือสนับสนุนประเทศตุรกแีละซีเรียในกรอบวงเงินท่ีกำหนด (ประเทศละ 2.76 ลบ.) โดย
ประสานรวบรวมที่กรมยุโรป 2) การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 10 รายการ (เฉพาะตุรกี) 3) การจัดส่ง
อุปกรณ์การแพทย์โดยประสานกับกรมศุลกากร ภารกิจรับคนไทยกลับประเทศ การจัดตั้งทีมคัดกรองให้มี
การ Setting ทีมปลายทางเพื่อปฏิบัติการรอรับคนไทยเข้าประเทศพร้อมกับทีม ทอ. 

มติที ่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ 
สสน. ปชส .เก ี ่ยวกับภารกิจเป ็นระยะๆ  
โดยเน้นเชิงเรื่องเล่า (story)  

4.3 การพัฒนาอาสาสมัคร สธ.ทางทะเล  
เนื่องจากเขต 11, 12 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้าน สธ. มีนโยบายการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ในเขตพื้นที่ สธ.ทางทะเล เขต 11 ได้มีการตอบรับ
ทางนโยบาย 4 ประเด็น 1) วิสัยทัศน์ของเขต 11 2) Service Plan การ สธ.ทางทะเล 3) Area base 
การตรวจราชการและติดตามงาน 4) Focus issue ปี 66 ในเรื่องจมน้ำ/อสท./Maritime Health Profile 
กรอบการดำเนินงาน มีทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ 1) Maritime Promotion and Prevention 2) Maritime EMS 
3 )  Maritime Standard service 4 )  Maritime Information & Innovation แ ล ะ  5 )  Maritime 
Integration & Collaboration โดยจะมุ่งเน้นในเรื่อง Maritime EMS ด้านการอบรมทีมกู้ภัยและกู้ชีพ

มติท่ีประชุม รับทราบ    



ทางทะเล และ อสท. สำหรับการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น มีกรอบแนวคิดเพื่อ
มีระบบที่เป็น Standard ในเรื่อง Basic emergency/สัตว์ทะเลมีพิษ/NCD/Psychi มีการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ในพื้นที่ทางทะเล โดยรูปแบบ Train the Trainer สำหรับแนวทางการดำเนินงาน 1) ผู้เชี่ยวชาญวางแผน
การดำเนินงาน 2) เขต 11 ดำเนินงานท่ี จ.กระบี่ ในเดือน ธ.ค. 63 3) เขต 12 ดำเนินงานท่ี จ.สงขลา ใน
เดือน ม.ค. 64 4) สรุปการดำเนินงานและวางแผนดำเนินงานถัดไป ซึ ่งการสรุปผลการดำเนินงาน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านความรู้และด้านทักษะ ซึ่งวัดผลจากบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน 84 คน 
และ ปชช. 90 คน ผลการดำเนินงานพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยด้านทักษะ
บุคลากรฯ มีค่าเฉลี ่ย 90.81 ปชช. มีค่ าเฉลี ่ย 88.8 ซึ ่งความพร้อมของทีม (ความรู้ & ทักษะ)  
จะตอบสนอง/ช่วยเหลือรวดเร็ว ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิต จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบ 
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกสอน ปชช.ทั่วไป ดำเนินการขยายผลต่อในเขต 11 และ
เป็นต้นแบบ/แนวทางให้เขตสุขภาพอ่ืนๆ ที่มีพ้ืนท่ีติดทางทะเล ไปใช้ในดำเนินการต่อไป 
วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ   
ประกาศ สธ. เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. พ.ศ. 2566 มีกระบวนการ
รับรองผลงานของ อสม. ผ่านประธานหมู่บ้าน/ชุมชน ประธานตำบล ส่งข้ามาที่ สสอ. โดยกระบวนการใน
ส่วนการจ่ายเงิน สสอ. จะเป็นผู้ดูแล ขณะนี้ กรมบัญชีกลางกำลังปรับระบบการจ่าย ซึ่งจะทำให้กระบวนการ 
สั้นลง ไม่ต้องผ่าน รพ.สต. แต่ในส่วนกระบวนการทำงาน ยังอยู่ที่ รพ.สต. และ อสม.  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ 
สบส. สื่อสารกับผู้บริหารทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค อสม. และ ปชช. ทราบถึง
ขั้นตอน/วิธีการ/การดำเนินงาน ตอ่ไป 
 

 


