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 ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ 
 จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
การเสริมสร้างลักษณะส่วนบุคคลส าหรับ
ข้ า ร าชการผู้ มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู ง  รุ่ นที่  13 
ประจ าปี งบประมาณ 2561 (กลุ่ มที่  3) 
ร ะห ว่ า ง วั น ที่  11 – 17 มี น า คม  2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้แนวคิดการพัฒนา Smart Nation  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยประเด็นการเรียนรู้หลักของ
กลุ่มที่ 3 คือ การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์  (Republic of 
Singapore) หรือสิงคโปร์ เป็นนครรัฐเล็ก ๆ 
ที่อยู่บนเกาะใต้คาบสมุทรมลายู เหนือเกาะ 
สุมาตรา มีพ้ืนที่ประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร  
เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในประเทศสมาชิก
อาเซียน แม้ว่าสิงคโปร์จะต้องเผชิญกับความ
ท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ของประเทศ 
ที่มีขนาดเล็ก ไม่มีแหล่ งทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม แต่ผ่านมาไม่กี่
ศตวรรษสิงคโปร์ก็สามารถพัฒนาก้าวสู่
ประเทศที่ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  
เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของภูมิภาค 
และมีรายได้ต่อปี เฉลี่ยต่อคน (GDP per 
Capita) สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง
สามารถก่อร่างสร้างสังคมที่มีระเบียบวินัย 
และเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ีเยี่ยมประเทศหนึ่ง 
 สิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation เป็น
แผนเดินหน้าหลักของประเทศนับตั้งแต่ปี 
2014 โดยมี เป้าหมายเพ่ือก้าวสู่การเป็น
ประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับ
โลก ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ
สมดุลภายใต้การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประชากร 
พร้อมสนับสนุนการค้นคว้าด้าน Internet of 
Things เ พ่ื อตอบสนองการ ใช้ ชี วิ ตของ
ประชาชน  นอกจากการพัฒนาตามแผน
ดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือท าให้คนในประเทศ 



ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้ว ยังจะเป็นการ
สร้างจุดสนใจให้ผู้มีศักยภาพจากต่างประเทศ
ย้ายเข้ามาอยู่และท างานในประเทศสิงคโปร์
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งได้มีการจัดตั้งส านักงาน 
Smart Nation and Digital Government 
Group (SNDGG) ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าหน้าที่ประสานงานและก ากับดูแล องค์กร
ที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้มีการ
เชื่อมโยง (Connectivity) เพ่ือเข้าสู่การใช้
ระบบ Internet of Things (IoT) อีกทั้งได้มี
การทดลองติดตั้ง sensor ของระบบต่าง ๆ 
ในประเทศเพ่ือเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และ
ทดสอบ การเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้
ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงการ ใช้บริการ 
online ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ 
ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์ 
 จากการเรียนรู้พบประเด็นส าคัญใน
การพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้ 

 1. แนวคิด Think Big, Start Small, 
Act Fast  การพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
SMART Nation นั้น ผู้น าประเทศและรัฐบาลมี
วิสัยทัศน์ในมองภาพอนาคตของประเทศ 
ในทุกระดับและทุกมิติ ได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว มีการ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างมียุทธศาสตร์และ
ย่างก้าวแบบมีชั้นเชิง โดยการด าเนินงานขั้น
แรกนั้นได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง
มวลชนและสุขภาพ เนื่องจากเป็นความท้า
ทายของประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ 
ยังสามารถเดินตามแผนดังกล่าวมาได้อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากรัฐบาลแล้วหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ล้วนแต่น าแนวคิดนี้ไปเป็นหลักในการ
พัฒนานวัตกรรมเ พ่ือตอบสนองต่อกา ร
พัฒนาประเทศ 



 แนวคิด Design of Thinking เป็นการ
น ากระบวนการในการคิดที่ ให้ความส าคัญกับ 
Human-Center Approach หรือเน้นที่ตัว
ค น เ ป็ น ห ลั ก  โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
ประสบการณ์ ความคิด ความคิดเห็นของคน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับการน า
เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่ ง
กระบวนการนี้นอกจากจะใช้การสร้างสรรค์

แล้วนั้นยังสามารถน าหลักการมาปรับใช้กับ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
สังคม การพัฒนาบริการ โดยมีกระบวนการ 
ดังนี้ 
 Empathy เป็นการท าความเข้าใจต่อ
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  
 Define การสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งภายหลัง
จากที่เราเรียนรู้และท าเข้าใจต่อกลุ่มบุคคล

เป้าหมายแล้ว ต้องวิ เคราะห์ปัญหาและ
แนวทางความเป็นไปไดใ้นการจัดการ 
 Ideate การระดมความคิดหรือการ
สร้างความคิดต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นการ
หาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
มากที่สุด หลากหลายที่สุด โดยความคิดและ
แนวทางต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมานั้นก็เ พ่ือตอบ
โจทย์ปัญหาที่เกิดข้ึนในขั้น Define 
  Prototype การสร้างแบบจ าลองหรือ
การสร้างต้นแบบของแนวทางการแก้ไข

ปัญหาขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและ
สร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้จริง 
 Test หรือการทดสอบ โดยเราน า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการ
ใช้งาน โดยน าผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ตลอดจนค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงต่อไป 
 



 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งประเทศ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาและ
ใช้พัฒนา Application หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
ให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่ากับสังคมต่อและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชาวสิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาล
เองก็มีการจัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศตั้ งแต่ เด็ ก เช่น  การ พัฒนา
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 การลงทุน เ พ่ือ พัฒนาโครงสร้ า ง
พ้ืนฐาน การลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศนั้น
ภาครัฐมักจะลงทุนเกี่ ยวกับการ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตและการขับเคลื่ อน
ประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีแนวโน้มว่า
จะพัฒนากลายเป็นเมืองในอนาคต เพ่ือผล
จากการลงทุนนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้กลับคืนสู่รัฐบาลซึ่งสามารถน าไป
หมุนเวียนเพ่ือต่อยอดการพัฒนาประเทศ
ต่อไปได ้อีกท้ังช่วยวางรากฐานอันแข็งแรงใน
การพัฒนาเมืองส าหรับคนรุ่นหลังและการ
เปลี่ยนแปลงของในอนาคต 
 การ จั ด รั ฐ ส วั สดิ ก า ร  กา รจั ด รั ฐ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ขนส่งมวลชน บริการ
สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย สิงคโปร์มุ่งเน้นการ

จัดบริการตามความต้องการที่ แท้ จริ ง 
(need)  แ ล ะส ร้ า งบ ริ ก า ร ส วั ส ดิ ก า รที่
หลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งบริการของรัฐไม่ใช่บริการฟรี
แต่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของระดับรายได้ และ
ก าหนดราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากกว่า
การช่วยเหลือสงเคราะห์ 
 ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  Smart 
Healthcare : Changi General Hospital 
 ความท้ าทายที่ ส าคัญของระบบ
สุขภาพในสิงคโปร์ คือ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
เพ่ือให้เกิดบริการสุขภาพที่ตอบสนองความ
ท้าทายดังกล่าวจึงได้มีการปรับรูปแบบการ
ให้บริการให้เป็นการดูแลระยะยาว (Long 
Term Care)  ในชุมชน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรด้าน
สุขภาพ ซ่ึงสิงคโปร์ได้มีการวางแผนระยะยาว
เพ่ือรองรับความท้าทายทางด้านสุขภาพใน
อนาคตด้ วยนโยบาย Healthcare 2020 
Masterplan โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 
 Beyond Hospital to Community 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพจาก
ดูแลที่ โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง (Traditional 
Hospital-Centric Model) เป็นการดูแลใน
ชุมชน (Broader Community-Based Model)  



โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
บริการระดับปฐมภูมิสู่ระดับตติยภูมิและ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน 
(Long-Term and Home Care) 
 Beyond Quality to Value การสร้าง 
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพ โดยการวิเคราะห์และระบุวิธีการ/
เทคโนโลยีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และบริหารจัดการการเงินด้าน
ระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้เกิดบริการที่มีที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน 
 Beyond Healthcare to Health 
การปรับเปลี่ยนจากการให้บริการรักษา
สุขภาพเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและการควบคุม
ปั จ จั ย เ สี่ ย ง  โ ด ยมี  Health Promotion 
Board เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
บริการสุขภาพ 
 เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาล Changi จึงได้มีการน าเทคโนโลยี 
Robotic เข้ามาใช้ในการให้บริการเพ่ือลด
ภาระงานของบุคลากร  โดยอาศัยความ
ร่วมมือกับ Centre for Assistive Robotic 
Technology ในการวิ จั ยและพัฒนา Robotic 

ตัวอย่างการน า Robotic มาใช้ในการบริการ
สุขภาพ 
 Assistive technology for independent 
living การพัฒนา Robotic เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยเพียงล าพัง 
 Rehabilitation technology to restore 
functionality การ พัฒนา  Robotic เ พ่ื อ
ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
 Virtual hospital ระบบโรงพยาบาล
เสมือนจริงเพื่อใช้ในการสอนแพทย์ฝึกหัด 
 Automation of process and manual 
labour การพัฒนา Robotic ให้สามารถ
ท างานได้อัตโนมัติเพ่ือช่วยงานบุคลากรใน
โรงพยาบาลประโยชน์ของการน า Robotic 
มาใช้ในโรงพยาบาล มีดังนี้ 
 ลดภาระงานของบุคลากร สามารถ
ให้บริการทางคลินิกกับผู้รับบริการได้มากขึ้น 
ดูแลผู้รับบริการได้มากขึ้น 
 เพ่ิมระยะเวลาในการให้ข้อมูลที่ส าคัญ
กับผู้รับบริการได้มากข้ึน 
 ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับ 
บริการ 
 จะเห็นได้ว่านโยบายด้านสุขภาพของ
สิงคโปร์มีความคล้ายคลึงกับไทยในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนจากการซ่อมสุขภาพเป็นการ
สร้างสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนจากการให้
โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางเป็นการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน แต่ระบบสุขภาพของ



สิงคโปร์มีประเด็นที่น่าสนใจคือได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระงานของบุคลากร
สาธารณสุข เอ้ืออ านวยการให้บริการ สร้าง
รูปแบบการบริการที่หลากหลายและเพ่ิม 
การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน  
 ประสบการณ์การเรียนรู้ กับการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบติดตาม
ต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การก่อความรุนแรง (Serious Mental 
Illness With High Risk to Violence: 
SMI-V) 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์
สะเทือนขวัญความรุนแรงที่ เกิดขึ้นทั้งใน
ครอบครัวหรือกับประชาชนทั่วไป โดยพบว่า
ผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่งมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่
เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน 
ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental 
Illness With High Risk to Violence: 
SMI-V) จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช 
ที่ ก่ อความรุ นแรง  พบว่ าผู้ ป่ ว ยจิ ต เ วช 
(Schizophrenia) เป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่สุด 
ที่ ก่ อ ค ว า ม รุ น แ ร ง ต่ อ ผู้ อ่ื น ห รื อ ชุ ม ช น 
เนื่องจากมีอาการก าเริบซ้ าบ่อย ขาดยา 
ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ไม่ยอมรับการ
เจ็บป่วย และบางรายมีปัจจัยกระตุ้นคือการ
ใช้สุรา/สารเสพติด ท าให้เกิดอาการหลงผิด 
หวาดระแวง หรือไปก่อเหตุความรุนแรงทั้ง

ต่ อตนเอง  ผู้ อ่ืน  และทรัพย์ สิ นมากขึ้ น  
กรมสุขภาพจิตเห็นความส าคัญและจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่ม
เสี่ยงสูงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ตลอดช่วงชีวิตการเจ็บป่วย จึงได้ พัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ การมีระบบคัดกรอง เฝ้าระวังให้
ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ลดการก าเริบซ้ าและ
ไม่ก่อเหตุความรุนแรงต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม  
 การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มี
ความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรูปแบบหรือ Intervention 
ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะ ครอบคลุม และมี
ความต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท าแผนการดูแลผู้ป่วยโดย
เน้นความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ และการ
ติดตามผลการดูแลทั้งในขณะที่ผู้ป่วยรักษา
ตัวโรงพยาบาลและหลังจ าหน่วยสู่ชุมชน 
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความ
ยั่ งยืนให้กับระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V 
เนื่องจากช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การดูแลที่ ตอบสนองต่อความต้องการ  
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น 
ไม่กลับมาป่วยซ้ า (Remission) ก าเริบซ้ า 
(Relapse) หรือไม่ก่อความรุนแรงซ้ าทั้งต่อ



ตนเองและผู้ อ่ืน ดังนั้นการประสานการ
ท างานระหว่างหน่วยบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย 
SMI-V ของโรงพยาบาลในพ้ืนที่หรือชุมชน
ของผู้ป่วยหลังจ าหน่ายเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การติดตามผู้ป่วยเมื่อกลับสู่ชุมชน 
 กรมสุขภาพจิตได้มีการด าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่ วย SMI-V เริ่ ม
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ซึ่งเป็น
ระบบข้อมูลเชิงปริมาณของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในหน่วยบริการจิตเวช ยังไม่
ครอบคลุมถึงข้อมูลการวางแผนการดูแลและ
การติดตามผลการดูแล และยังขาดการ
เชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวระหว่างหน่วยบริการ
จิตเวชและหน่วยบริการในพ้ืนที่ นอกจากนี้
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
การดู แล ผู้ ป่ ว ยกลุ่ มนี้ ยั ง เ ป็ นสิ่ ง ที่ ค ว ร
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V  
ให้มีความยั่งยืนนั้น หัวใจส าคัญไม่ใช่เพียง
การบ าบัดการรักษาในหน่วยบริการจิตเวชแต่
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ/ความพร้อม
จากทั้งหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่าย
หน่วยบริการในพ้ืนที่ในการติดตามต่อเนื่อง
และเฝ้าระวังการก่อความรุนแรง จากการ
เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนของ
สิงคโปร์ท า ให้ เห็นถึ ง โอกาสพัฒนา คือ  

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ การส่งต่อข้อมูล 
การวางแผนการดูแล และการติดตามประเมินผล 
การดูแลผู้ป่วย SMI-V ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ งขึ้ น  จึ งขอ เสนอแนวทางการ พัฒนา
โปรแกรมส าหรับการติดตามต่อเนื่องผู้ป่วย 
SMI-V เป็นเครื่องมือในการการบูรณาการ
กระบวนต่างๆที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม
ผู้ป่วย และสร้างระบบการติดตามที่เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยบริการจิตเวชและหน่วยบริการ
ในพ้ืนที ่ดังนี้ 
 การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย 
SMI-V ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ในรูปแบบ e-learning โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิด Design Thinking ที่เน้นพัฒนาตาม
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้   
 ส ารวจความต้องการของบุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือระบุองค์ความรู้ที่ตรง
กับความต้องการผู้ใช้ 
 ทบทวนองค์ความรู้ที่ ส าคัญเรื่ อง 
Intervention ใ นก ารดู แล ผู้ ป่ ว ย  SMI-V  
ทั้ งองค์ความรู้ ใหม่และองค์ความรู้ที่ ได้
พัฒนาขึ้นแล้ว 
 รวบรวมและจัดท าเนื้อหาหลักสูตร
การดูแลผู้ป่ วย SMI-V ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 



 จัดท าแบบประเมินและแบบติดตาม
ผลการเรียนรู้ 
 ทดสอบคุณภาพของหลักสูตรโดย
ผู้ เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 พัฒนาโปรแกรมการการดูแลผู้ป่วย 
SMI-V ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ในรูปแบบ e-learning เ พ่ือเผยแพร่ทาง 
Website และ Mobile Application โดยมี
ผู้เชียวชาญเป็นผู้ให้ความรู้ 
 การพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย SMI-V 
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกเขต
สุขภาพ 
 พัฒนาระบบข้อมู ลผู้ ป่ ว ย  SMI-V 
ตั้งแต่เข้ารับบริการหน่วยบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิตจนกระทั่งจ าหน่ายสู่ชุมชน รวมทั้ง 
Intervention แผนการดูแลผู้ป่วยและผล
การด าเนินงานตามแผนนั้น ๆ  
 สร้างระบบการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้
เชื่อมโยงสู่หน่วยบริการในพ้ืนที่ที่รับผู้ป่วย
ดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่าย 
 การพัฒนาโปรแกรมการติดตาม
ต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง
ในรูปแบบ Website และ Mobile Application  
โดยน าผลจากการพัฒนาในข้อ 1 และ 2 มา
สร้างให้มีระบบย่อย ดังนี้ 
 E-Learning เป็นระบบย่อยส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลและติดตาม

ต่ อ เนื่ อ งผู้ ป่ ว ย  SMI-V ได้ เ ข้ า มาศึ กษา 
ประกอบด้วย 
 ความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V 
 ความรู้ เ รื่ องการจัดการรายกรณี 
(Case Management)  ส าหรั บบุ คลากร
สาธารณสุข 
 ความรู้เรื่องการใช้แบบประเมินภาวะ
สุขภาพจิต และแบบรายงาน/แบบติดตาม 
 ระบบติดตามประเมินผลการเรียนรู้ 
ผ่านทางแบบทดสอบความรู้และแบบติดตาม
ผลการน าความรู้ ไป ใช้ประโยชน์ แบบ
ออนไลน์ซึ่งมีการแจ้งเตือนให้มีการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 การติ ดต ามผู้ ป่ ว ยหลั ง จ า หน่ า ย  
เป็นระบบย่อยส าหรับบันทึกและรายงานผล
การติดตามผู้ป่วยรายบุคคลซึ่งเชื่อมโยงกัน
ระหว่างหน่วยบริการจิตเวชและหน่วยบริการ
ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 
 ข้อมูลการรักษาในหน่วยบริการจิตเวช 
 ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยมี
แบบประเมินต่าง ๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ 
แสดงผลและบันทึกผลการประเมินได้ 
 แผนการดูแลต่อเนื่อง และผลการ
ด าเนินงานตามแผน โดยเป็นการออกแบบ
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการจิตเวชและ
หน่วยบริการในพื้นที ่



 Video Conference ส า ห รั บ ก า ร
ปรึกษา การสื่อสารระหว่างหน่วยบริการ 
จิตเวชและหน่วยบริการในพ้ืนที่เพ่ือติดตาม
ผลการดูแล ได้แก่ 
 วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้
 ประชุมเพ่ือพิจารณาและเสนอความ
คิดเห็นแก่ทีมสหวิชาชีพในการปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย  
 ให้ ค า ปรึ กษ าและช่ ว ย เ หลื อที ม 
สหวิชาชีพในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ของผู้ป่วย  
 ประชุมวางแผนการดูแลผู้ป่วยกับ
ทีมสหวิชาชีพ เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้า ให้มีความ
เหมาะสม ก่อนส่งผู้ป่วยกลับไปอยู่ในชุมชน 
 ชุมชนผู้ดูแลผู้ป่วย SMI-V เป็นระบบ
ย่อยส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและ
การดูแลผู้ป่วย SMI-V เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 


