บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กรมสุขภาพจิตโดย มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับบทบาทหลักเป็น
National Mental Health Authority และ Regulator โดยพิจารณาพัฒนางานทั้ง 11 บทบาทและการ
รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพ (Area Health board) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด (ภาพที่ 1) ซึ่งได้มี
การจัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน ซึ่งพบว่าในอนาคต บทบาทที่ควรจะเป็นในฐานะ Regulators ใน
ระดับ NMHA จะต้องพัฒนางานทั้ง 11 บทบาทให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนงาน NHA ในการเตรียมการปรับ
โครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ตามความเหมาะสม (ภาพที่ 2-3) กรมอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
ในเชิงโครงสร้างของหน่วยงาน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2
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ภาพที่ 3
กรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมสุขภาพจิต เพื่อเชื่อมโยงกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข ใช้ ก ลไกในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ ตามแนวทางการบริ ห ารการ
เปลี่ ย นแปลงและแนวคิดของการสร้ างการมีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว น โดยผ่ านกระบวนการสื่ อสารการ
เปลี่ยนแปลงผ่าน Change Agent ในระดับกรมและระดับหน่วยงาน และตาม Work Plan ที่กาหนด ไป
พร้อมกับการกาหนดแนวทางการวิเคราะห์และจัดทา Blue Print for Change โดยใช้กรอบแนวคิด และ
เครื่องมือการวิเคราะห์ Gap analysis การวิเคราะห์กระบวนงาน การวิเคราะห์ขีดสมรรถนะองค์การและ
บุคลากร ซึ่งกาหนดไว้ในแผนการดาเนินการที่จะจัดทา Action Plan for Change ให้เรียบร้อยภายในเดือน
กรกฏาคม 2556
****************************

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556
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บทที่1
บทนา
1. บริบท สถานการณ์ เหตุผลความสาคัญ
1) การเปลี่ยนแปลงทางของโครงสร้างประชากร ที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
2) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม โครสร้างครอบครัว ที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
3) ความสามารถในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช คนไทยอายุ 15-59 ปี ประมาณ 7.3
ล้านคนมีปัญหาจิตเวช และผู้ที่มีปัญหาจิตเวช เพียงร้อยละ 13 ที่สามารถเข้าถึงบริการ
4) กรมสุขภาพจิตต้องปรับบทบาทหลักเป็น National Mental Health Authority และ Regulator
โดยจะต้องพัฒนางานทั้ง 11 บทบาทและการรับผิดชอบเขตบริการสุขภาพ (Area Health board) ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. บทบาท โครงสร้าง และกลไกการทางานในปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ : กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ :
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกการพัฒนางานสุขภาพจิต
ภาพแสดงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนางานสุขภาพจิต
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อานาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ข้อ 2 ให้กรมสุขภาพจิต
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกันบาบัด รักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตของประชาชน
3) กาหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการส่งเสริม ป้องกัน บาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
สุขภาพจิตของประชาชน
4) ถ่า ยทอดองค์ ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้า นสุ ข ภาพจิ ตให้ แก่ ห น่ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ย วข้อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชนและประชาชน
5) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก และซับซ้อน
6) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน
7) พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8) ประสานงานและร่วมมือในด้านวิชาการด้านสุขภาพจิตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3. โครงสร้างกรมสุขภาพจิต
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กลไกการทางาน
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4. กรอบแนวคิด แนวทางการศึกษาและวิธีการสังเคราะห์
4.1 กรอบการดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
งานสุขภาพจิตในระดับประเทศเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข ” โดยกาหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลัก
2 ประการ คือ
1) เพิ่ม ความสุ ขของประชาชนในแต่ล ะจัง หวั ด และเพิ่ม ดัช นี ความสุ ขมวลรวมของประชาชนทั้ ง
ประเทศ (GHI : Gross Happiness Index)
2) ลดความทุกข์ ความเครียด ความเศร้า และอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนในแต่ละจังหวัด และ
ในระดับพวงบริการ
โดยมีนโยบาย/แนวทางการพัฒนางานสุขภาพจิต ตามมิติการดาเนินงาน 3 มิติ คือ
1) มิติบุคคล/สถาบัน โดยพัฒนาทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
2) มิติกลุ่มวัย โดยเน้นทั้งวัยเด็ก วัยเรียน/วัยรุ่น วัยทางาน และวัยสูงอายุ
3) มิติกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มที่ประสบภาวะวิกฤต
4.2 กรอบแนวคิด เรื่อง Change Management
การเปลี่ยนแปลงการบริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น ต้องมี
การจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยให้ความสาคัญปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการ
แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์การ
ปัจจัยภายนอกองค์การ ได้แก่
1) สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2) คู่แข่งขัน คู่เทียบ
3) เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักขององค์การ ทาให้องค์การ
ต้องเปลี่ ยนแปลงระบบการผลิ ต เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีผลกระทบต่อการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์
4) การเมืองและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายมีผลให้องค์การต้องปรับเปลี่ยน
นโยบาย มีผลให้องค์การต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการทางาน ระบบบริหารงาน ซึ่งต้องมีวิธีการเปลี่ยนแปลงให้
รวดเร็วและเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด
5) สังคมและประชากร ลักษณะของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน
ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่
1) โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ การกระจายอานาจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน
ระดับมหภาค คือ การรวมแผนกต่าง ๆ ในองค์การ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระดับจุลภาค คือ การรวม
หรือแยกแผนกต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การปรับแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลดความล่าช้า โดยรวมแผนกต่าง ๆ ในองค์การ
เป็นแผนกเดียว การรวมอานาจด้านสารสนเทศ ลดจานวนลาดับชั้นในองค์การ ทาให้องค์การมีโครงสร้างแบน
ราบ และสร้างการทางานเป็นทีม สร้างความหลากหลาย ลดจานวนลาดับชั้นในองค์การ และสร้างสานักงานใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น
2) กลยุทธ์ เป็นตัวกาหนดทิศทางการทางาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลยุทธ์จะเป็นส่วนที่สาคัญที่ทาให้ทิศทางการดาเนินงานขององค์การเปลี่ยนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์(Corporate Strategy) เกิดจากการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารระดับต่าง ๆ และมี
ส่วนสัมพันธ์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
3) กระบวนการทางาน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างองค์การ ซึ่งทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานเพื่อแปรสภาพปัจจัยนาเข้าเป็นผลผลิตและผลลัพธ์
4) วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การอาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การนั้น คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทางาน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- การร่วมมือและการให้อานาจ
- การบริการลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสมาคมต่าง ๆ
- การร่วมมือและการทางานเป็นทีม สร้างทีมงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมและระบบงาน
- ความหลากหลาย มีบุคลากรที่มีความชานาญในด้านต่าง ๆ โดยมีการฝึกอบรม
- ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
- ความรู้สึกเป็นครอบครัว เพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของและให้ความสาคัญกับบุคลากร
- บุ ค ลากร การเปลี่ ย นแปลงนั้ น มีค วามเกี่ ย วข้อ งกั บบุ ค ลากรในองค์ ก ารในประเด็ นต่ อ ไปนี้
บุ คลผู้ นั้ น ทาหน้ าที่อะไร บุ คคลผู้ นั้ น มีทัศนคติและความคาดหวังอย่างไร บุคคลนั้นทาการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร บุคคลนั้นได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไร การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการเพิ่มหรือ
ลดจานวนบุคลากร สั บเปลี่ยน โอนย้ายแผนก การให้ข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค ลากรนั้ น สามารถท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้
การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถนั้นสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ และทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีคณ
ุ ภาพดีขึ้น
แนวทางการศึกษาและวิธีการสังเคราะห์ กรมสุขภาพจิตใช้กระบวนการ
1. กาหนด Change Agent ระดับกรม ที่มาจากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะทางาน
2. สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ตามที่กล่าวแล้ว
3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีหลายระดับ เวทีการประชุมคณะกรรมการ / คณะทางาน เวที
การประชุมผู้บริหารกรมรายเดือน เวทีการประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้ช่วยอธิบดีทุกสัปดาห์ เวทีการ
ประชุมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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