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พัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริม 
ป้องกันและระบบเฝ้าระวัง

พัฒนาระบบบริการและ 
เทคโนโลยีในการบำบัดรักษา

โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอด 
ทางพันธุกรรมของโรคซึมเศร้าในคนไทย 

โครงการศึกษาปัจจัยเสี่ยง 
ของโรคซึมเศร้าในคนไทย 

*โครงการวิจัยพัฒนา 
รูปแบบการดำเนินงานเชิงระบบ 
ในการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

*โครงการวิจัยพัฒนากลวิธีและ 
เทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพจิต 

และป้องกันโรคซึมเศร้าสำหรับ 
ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

โครงการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย 
ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

**โครงการวิจัยพัฒนา 
โปรแกรมสำหรับการจัดการ 

โรคซึมเศร้าในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ CBT

Program

Sub - 
Program

* นำร่องในพื้นที่ จ.ยโสธร ** นำร่องในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้หญิงที่มี 

โรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงที่บ้าน 

โครงการศึกษาความชุกและการกระจาย 
ของโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น  

วัยแรงงานและผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัยบูรณาการ ปี 2549-2551
การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า 

ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐาน 
และระบาดวิทยา

Project

กรมสุ
ขภาพ

จิต โดยศู
นย์วิจั

ย โรงพ
ยาบา

ลพระศ
รีมหา

โพธิ์ 

ร่วมกับ
เครือข่

ายนัก
วิจัยร่ว

มปฏิบั
ติแผน

วิจัยบู
รณาการ



ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐาน 
และระบาดวิทยา

พัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมป้องกัน 
และระบบเฝ้าระวัง

พัฒนาระบบบริการและ 
เทคโนโลยีในการบำบัดรักษา

โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและ 
เภสัชพันธุกรรมของโรคซึมเศร้าในคนไทย 

การศึกษาระยะยาวการดำเนินโรค 
และความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้า 

กับการฆ่าตัวตายในคนไทย

การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการดำเนินงาน 
เชิงระบบในการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

การพัฒนาระบบการป้องกันและบำบัด 
โรคซึมเศร้าสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพจิต 

เพื่อความเท่าเทียมและความเป็นธรรม 
สำหรับผู้ชายและผู้หญิงไทย 

Program

Project

การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้หญิง 
ที่มีโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงที่บ้าน 

แผนงานวิจัยบูรณาการ ปี 2552-2556
การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า 

การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง
โรคซึมเศร้าและการประเมินวินิจฉัยโรคซึมเศร้า

ในชุมชนภาคใต้ของประเทศไทย

การพัฒนาประสิทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

การพัฒนาและทดสอบโปรแกรม 
การป้องกันโรคซึมเศร้า 
ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ผลของการให้การบำบัด
แนวพุทธธรรมแบบกลุ่มต่อ
การลดภาวะซึมเศร้าในผู้
ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

กรมสุ
ขภาพ

จิต โดยศู
นย์วิจั

ย โรงพ
ยาบา

ลพระศ
รีมหา

โพธิ์ 

ร่วมกับ
เครือข่

ายนัก
วิจัยร่ว

มปฏิบั
ติแผน

วิจัยบู
รณาการ



2Q. 9Q.8Q. และระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าได้รับรางวัล 
Thailand public award



กำหนดประเด็น Excellence ให้เป็น 
วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่2 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

ปีงบประมาณ 2553-57

ภายในปี 2557  เราจะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชชั้นนำ
ของไทยที่เป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าและจิตเวชชุมชน

ไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
... และอยู่บน 

ยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลง



ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 54 ปี 55 ปี 56

ย. 1 สร้างความเป็นเลิศใน
การบริการทั้งในโรงพยาบาล
และในชุมชน 

•กลุ่มภารกิจบริการทางการ
แพทย์ 
•กลุ่มภารกิจบริการทางการ
พยาบาล
•คกก.คุณภาพ

406,698 3,474,381 547,900

ย.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคี
เครือข่ายทั้งใน และนอก
ระบบสาธารณสุข

•กลุ่มงานจิตเวชชุมชน
•CT ชุมชน

572,820 1,636,062 1,755,000

กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ และจัดสรรทรัพยากรให้



ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 54 ปี 55 ปี 56

ย.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ความเชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า
และจิตเวชชุมชน

•ศูนย์โรคซึมเศร้า 
•กลุ่มงานจิตเวชชุมชน
•กลุ่มงานวิจัย, KM

326,600 23,656,678 1,938,600

ย.4 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร •ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• HRD,KM
•คกก.ส่งเสริมสุขภาพ
•คกก.จริยธรรม

656,890 1,489,415 2,014,500

ย.5 สร้างความมั่นคง  
ทางการเงิน

•คกก.บริหาร
•ฝ่ายการเงิน
•คกก.สิทธิประโยชน์

20,000 14,300 30,400

รวม 1,983,008 30,240,836 6,826,400

กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ และจัดสรรทรัพยากรให้



ปีงบประมาณ 2556 กรมสุขภาพจิต.  
กำหนดนโยบาย excellence centers 

การขับเคลื่อนexcellence center ของโรงพยาบาลยิ่งง่ายและเร็วขึ้น



Excellence 
center

การบริการ

ฝึกอบรม

ข้อมูล 
สารสนเทศ

วิจัย 

Refer

Reference

Policy 
Advocacy

ข้อเสนอแนะเรื่อง 7 มิติการพัฒนาเป็นExcellence center 
ของนพ.ชาตรี บานชื่น 

อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต



Change management 
Road to excellence  

Starting 
point

Mean • Excellence center 
• Regulator 
• Supra tertiary Care 

provider

- Universal provider 
- General supporter

Blueprint fo
r change

End



โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี2557

Creating a new 
Vision, mission

•ภารกิจ 

1. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสุขภาพจิต
และจิตเวชโดยมุ่งเน้นเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคซึมเศร้าของไทย 

2.สนับสนุนวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ
สุขภาพจิตโดยพัฒนาฐานข้อมูลและศูนย์ฝึก
อบรมที่ทันสมัย 

3.บำบัดรักษาโรคซึมเศร้าด้วยเทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญพิเศษระดับประเทศ 

4.  บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน
รุนแรงที่เกินขีดความสามารถของการดูแล
ระดับตติยภูมิ ในเครือข่ายสาธารณสุข.ที่10 

5.พัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานการ
บริการด้านสุขภาพจิตของสถานบริการ
สาธารณสุขเครือข่ายที่10

• เราเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ 
ด้านโรคซึมเศร้าระดับประเทศ
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตสำหรับเครือข่าย
บริการที่10 



Process Human Techno Structure 

ตารางรวมเชื่อมโยงทุกอย่างในแผนกลยุทธ

Blueprint for change เป็นเครื่องมือการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

4 องค์ประกอบสำคัญของBFC



ธรณินทร์  กองสุข

STRATEGIC MANAGEMENT
นำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กร/ภารกิจ/การจัดอัตรากำลัง/

การกำหนดหน้าที่บุคลากร/การประเมินผลงาน/การให้ความดีความชอบ

วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายสูงสุด

ยุทธศาสตร์

แผนที่กลยุทธ์

-วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

-ตัวชี้วัด และเป้า

-กิจกรรม/โครงการ

จัดระเบียบองค์กร

ปรับโครงสร้างหน่วย

กำหนดภารกิจหน่วย

จัดอัตรากำลัง

Job Description ตัวชี้วัดหน่วย

การประเมิน
ผลปฏิบัติการ

การให้รางวัล

การพัฒนาบุคลากร

14



Establishing a sense of urgency and  Communication a vision



Change management...Road to excellence  
Kotter's 8 steps of change 

management สิ่งที่ รพ.พระศรีฯ ได้ทำ

Establishing a sense of urgency ฟังการชี้แจงนโยบายของอธิบดี 
ผู้อำนวยการสื่อสารกับบุคลากรหลายช่องทาง

Building the guiding team แต่งตั้งคณะกรรมการ Ex ตั้งศูนย์วิจัย  
ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาเครือข่าย

Create a vision กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่

Communication a vision สื่อสารวิสัยทัศน์หลากหลายวิธี/ช่องทาง

Empower action จัดงบประมาณ ส่งคนฝึกอบรม

Creating short-term win ไม่ได้กำหนดชัดเจน

Consolidating improvement and 
producing still more change

กระตุ้นและเสริมพลังให้ศูนย์ Ex พัฒนา
งานผ่านภารกิจ/โครงการ

Make change stick ยังไม่ถึงขั้นนี้
Source: the heart of change. John Kotter. 2002



ปัจจัยขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่Excellence center

Excellence  
โรคซึมเศร้า 7มิติ

เป้าหมายของแต่ละมิติ

กระบวนงานดี
คนมี 

competency 
สอดคล้อง

เติมและปรับปรุง:  
1. คน (เพียงพอและวุฒิการศึกษา

สอดคล้อง) 
2. เทคโนฯ,วัสดุอุปกรณ์,สถานที่ 
3. โครงสร้างงาน/แบ่งงาน/หน้าที่

1. Service: ผู้ป่วยหาย/ทุเลา/ไม่กลับเป็นซ้ำ 
2. Refer: ผู้ป่วยรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนถูกส่งต่อ

มาและได้รับรักษาจนหายและติดตามป้องกัน
การกลับซ้ำ 

3. Training: บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ามีcompetency เหมาะสม 

4. Research: มีการวิจัยโรคซึมเศร้าที่ดีเด่น
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า
ของไทย 

5. Data base: มีฐานข้อมูลวิชาการและบริการ
ที่ครบถ้วน/ถูกต้อง/ทันสมัย สำหรับสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทย 

6. Reference: มีบุคลากรพระศรีและ
เทคโนโลยี/งานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับนับถึออ้างอิงได้ระดับประเทศ 

7. Policy advocacy: มีส่วนร่วมในการพัฒนา
นโยบายแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าระดับเขต
สุขภาพ/ประเทศ national body: มีส่วน
หรือเป็นผู้กำกับดูแลโครงการ/ดิจกรรม/
ระบบที่เกี่ยวข้องโรคซึมเศร้าระดับประเทศ

นพ.ธรณินทร์ กองสุข 11/03/2558
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ฝึก
อบรม

ข้อมูล 
สารสนเทศ
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Self-assessment  
11 March 2015 

วงกลมใหญ่แสดงว่ามีการพัฒนามากกว่า


