


 

คำนำ 
 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) เกิดข้ึนภายใต้แนวคิดของการขับเคลื่อน
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในมิติของการเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตของคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ในการจัดทำแผนเพื่อดูแล
สุขภาพจิตของประชาชนอย่างครอบคลุมทั้งในด้าน การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุม
ปัจจัยที ่คุกคามสุขภาพจิต การคุ ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยระยะเวลาของแผนถูกออกแบบให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ขณะเดียวกันกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  5 ปี กรม
สุขภาพจิต (พ.ศ. 2561 -2565) ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
แผนถูกนำมาดำเนินการในปี 2563 – 2565 เพื่อให้สอดรับกับระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 -2565) ของแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 

 ในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินมาถึงระยะสิ้นสุดของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรม
สุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) จึงต้องมีการประเมินผลแผนดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ความเชื่อมโยงของ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติกับแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ความคาดหวังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต ตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ 
เพื ่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิต อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระยะต่อไป 
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1 

บทที่ 1 บทนำ 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ประเมิน การรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 

ตั้งแต่ป ี2560 เป็นต้นมาประเทศไทยได้เริ่มต้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0) ตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, 2561) การที่จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้นั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
การบ่มเพาะให้คนไทยมี ปัญญาเฉียบแหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม ซึ่งถือ
เป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันในภาคส่วนสาธารณสุขก็ได้มีนโยบายในการพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ผ่านโมเดล “สาธารณสุขไทย 4.0” 

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศดังกล่าว โดยขับเคลื่อนผ่าน
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2580) ที่มีกระบวนการจัดทำตั้งแต ่เดือนธันวาคม 2559 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ คณะทำงาน และคณะอนุกรรมการ ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม เพ่ือ
ดำเนินงานร่วมกันใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 3) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทาง
กฎหมายสังคมและสวัสดิการ และ 4) ยุทธศาสตร์พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต อัน
จะนำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ “คนไทยมีปัญญา อารมณ์ด ีและมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า” 

นอกจากแผนระยะยาวแล้วนั้น ขณะเดียวกันกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี  และ
เจ้าหน้าที่มีความสุข” ผ่านยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ประเด็นได้แก่ 1) ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที ่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต  2) พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 3) สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต และ 4) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์เมื่อสิ้นแผนฯ ใน 3 
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ประการคือ 1) งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู ่การเป็น Mental Health 4.0 2) ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และ 3) บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข 

จากการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที ่1 (พ.ศ.
2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 
ปี (พ.ศ.2563-2565) จนถึงปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นระยะสิ้นแผนของแผนยุทธศาสตร์ทั้งสอง จึงได้มีการ
ดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลแผนดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยุทธศาสตร์  
กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติกับแผนปฏิบัติราชการ
กรมสุขภาพจิต ความคาดหวังความต้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต 
ตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
งานสุขภาพจิต อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานสุขภาพจิตในระยะต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 

1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของแผนงาน / โครงการ

สำคัญ 
3) เพ่ือศึกษาความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต 
4) เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.

2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ของกรมสุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

1.3 ขอบเขตการประเมิน 

  เพื่อจำกัดขอบเขตการประเมินให้ชัดเจน ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดขอบเขตและมีรายละเอียดของ
การประเมินในแต่ละด้านดังนี้ 

1.3.1 ด้านเนื้อหาการประเมิน 
เนื้อหาในการประเมินจำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ของกรมสุขภาพจิตทั้งในระดับกรมและระดับเขตสุขภาพทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข 
ประกอบด้วยประเด็น (1) ภาวะผู้นำในการบริหารยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารระดับกรมสุขภาพจิตและระดับเขต
สุขภาพ (2) การบริหารแผนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ใน
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วาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) (3) ผลสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตาม
เป้าหมายที่กำหนด (พิจารณาถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563) และ (4) ข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

2) การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการสำคัญ ใน
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีประเด็นย่อยสำหรับการประเมินในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ประเด็น 1) การ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตกับเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข และ 2) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับ/ให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ประเด็น 1) ศึกษาทัศนคติของ
ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต 2) ความเชื่อมั่นของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุขต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต และ 3) ปัจจัยสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตกับเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคมและสวัสดิการ ได้แก่ประเด็น 
1) การรับรู้ และความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ของครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุข 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อน ผลักดัน บังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตและมาตรการทาง
กฎหมาย ที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้รับ
การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ได้แก่ประเด็น 1) ความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย ประเด็น 
ความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อประเด็นความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  และประเด็นการรับรู้และ
การยอมรับศูนย์ความเชี่ยวชาญ (Excellence Center) ของกรมสุขภาพจิต และ 2) การยอมรับและความ
เชื่อมั่นของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น 

1.3.2 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด

กรมสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน ประสานแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกระบบบริการ
สาธารณสุข ในช่วงปี 2561-2564 จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ 
ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารแผนยุทธศาสตร์
ระดับสูง 3 คน ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิต/กอง/สำนัก/โรงพยาบาลจิตเวช) 15 คน 
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คณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภายนอกกรมสุขภาพจิต 5 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต จำนวน 15 คน 
และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียนอกระบบบริการสาธารณสุข จำนวน 12 คน 

2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 400 คน ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในระบบบริการสาธารณสุข 100 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบบริการสาธารณสุข 100 คน 
ประชาชนผู้รับบริการจากระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 100 คน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 100 คน 

1.3.3 พื้นที่เป้าหมายในการประเมิน 
 พื ้นที ่ เป ้าหมายในการประเมิน มีการสุ ่มตัวอย่างครอบคลุมทั ้ง  12 เขตบริการสุขภาพและ
กรุงเทพมหานคร  

1.4 การรวบรวมข้อมูล 

1.4.1 การรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับกรม และระดับประเทศ แผนปฏิบัติการ โครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม/
โครงการ รายงานการสำรวจด้านสุขภาพของประชาชน รายงานการประชุมต่าง ๆ แบบสรุป หรือแบบนำเสนอ
ที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล 

1.4.2 การสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในระดับ

เขตบริการสุขภาพ คณะอนุกรรมการที่เกี ่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข รวมถึงประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผน โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์จาก
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยจะมีการกำหนดประเด็นคำถามไว้ล่วงหน้า 

1.4.3 การใช้แบบสอบถาม 
การใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจำแนกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข  จำนวน 200 ชุด ใช้ใน

การประเมินในประเด็น 1) ความเชื่อมั่นของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขต่อการ
บริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต การรับรู้ 2) ความเข้าใจต่อ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ของเครือข่าย
สุขภาพจิต และ 3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิตทั้งในและนอก
ระบบบริการสาธารณสุข โดยข้อคำถามประกอบด้วยข้อคำถามปลายเปิด (Open Question) และข้อคำถาม
ปลายปิด (Close Ended Question) 

แบบสอบถามประชาชนที่ได้รับการบริการจากระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 100 ชุด ใช้ในการ
ประเมินในประเด็น ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ/ให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และการสร้างความตระหนัก 
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ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตของประชาชน และอีก 100 ชุดใช้ในการเก็บข้อมูลประเด็น ความเชื่อมั่น การรับรู้ 
และการยอมรับต่อประเด็นความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยใช้การเปรียบเทียบ

ระหว่างเป้าหมายกับผลการปฏิบัติจริง และการวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงโดยใช้ตรรกะ รวมทั้งการใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถิติอนุมาน 

1.5 ระยะเวลาและแผนในการดำเนินการ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ 7 เดือน โดยมีแผนและกิจกรรมในการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แผนและกิจกรรมในการดำเนินการวิจัย 

กิจกรรม ช่วงเวลา เดือน พ.ศ. 

ต.ค. 
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.  ศ ึกษาเอกสาร  ทบทวนวรรณกรรม จ ัดทำกรอบการ
ประเมินผล แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       

2. เสนอกรอบการประเมิน วิธีการ แผนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
27 

      

3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล        
4. ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น        
5. ส่งรายงานความก้าวหน้าในการประเมินผล     28   
6. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสมบูรณ์        
7. จัดสัมมนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      19 

8. จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ ์        

9. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์       29 

1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

ผลการศึกษาที่ได้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกรมสุขภาพจิต ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่สำคัญของผู้บริหาร และเป็นแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิตตามแผนยุทธศาสตร์ ของกรม
สุขภาพจิตในระยะต่อไป 
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม                   

การประเมินผลเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ เป้าหมาย กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือเพื่อตัดสินคุณค่าของการดำเนินงาน จุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่ต้องการประเมิน ไม่ว่าจะ
เป็นแผน โครงการ หรือการดำเนินงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผน โครงการ หรือการ
ดำเนินงานเหล่านั้น (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2558) เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกรอบในการประเมินผล จึงมกีาร
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินผล 

 2.1.1 แนวคิดในการประเมินผลในรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 

แนวคิดในการประเมินผลในรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ถูกสร้างขึ ้นในปี 1960 โดยแดเนียล 
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2003) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการประเมินผล
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดยมีองค์ประกอบในการประเมินจำแนกเป็น 4 กระบวนการได้แก่ 1) การ
ประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การพิจารณาเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์โดยรวมเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ ความต้องการ ทรัพยากร ปัญหา ความเป็นมา ตลอดจนสิ ่งแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้อง  (Yale 
University, 2021), 2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินแผน รวมถึงทรัพยากร
อันเป็นพื้นฐานแรกเริ่มที่ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ เช่น ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรบุคคล เวลา  (Aziz, 
Mahmood, & Rehman, 2018) งบประมาณ รวมถึงกลยุทธ์ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์  3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติงานของโครงการ ใน
ขั ้นตอนนี ้ ก ิจกรรมของโครงการจะถูกติดตามและจัดทำเป็นเอกสาร และถูกติดตามโดยผู ้ประเมิน 
(Fitzpatrick, 2011; Mertens, 2012) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product) หมายถึงการประเมินสิ่งที่เป็น
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค ์หรือสิ่งที่ต้องการบรรลุ (สิน พันธุ์พินิจ, 2555; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2547; เยา
วดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2542) 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินแผนงาน หรือโครงการของทางราชการ Posavac 
and Carey (1992 อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554: 500) ได้เสนอรูปแบบในการประเมินโดยมุ่งเน้น การ
ตรวจสอบประโยชน์ที ่ประชาชนได้ร ับ (Accountability or Audit Model) ซึ ่งแนวทางนี้จะไม่เน้นการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการทั่วไปในเชิงเศรษฐกิจแต่จะให้ความสนใจว่า ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างไร มีความคุ้มค่าหรือไม่ หรือการลงทุนของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามที่กำหนดไว้เพียงใด ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำมาใช้ในการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบ CIPP Mode ของ Stufflebeam 

 

2.1.2 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ 
ในระดับสากลสถาบันนโยบายสาธารณะ (The Global Public Policy Institute) นิยามความหมาย

ของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไว้ในแง่ของการแปรรูปจากแผนหรือปัจจัยนำเข้า (Input) ไปสู่ผลลัพธ์ (Result) 
คือผลที่เกิดขึ้นจากแผน ส่วนในเชิงเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าเป็นการวิเคราะห์จากต้นทุนสู่ผลประโยชน์ตามที่วัดได้  
(Palenberg, 2011) สอดคล้องกับที่ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2554) กล่าวถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไว้นัยหนึ่ง
ว่า เป็นเครื่องมือในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการไป
ปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงการเงินระหว่างต้นทุนกับ
ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในลักษณะเดียวกัน มีนักวิชาการที่ให้ความหมายของประสิทธิภาพ 
(efficiency) ว่าเป็นการทำงานที่ได้ผลตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ดี 
และเวลาที่เหมาะสม เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์การที่เกี่ยวกับการแสดงถึงสมรรถนะของ
ผู้บริหารในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวัดจากกระบวนการทำงานตามขั้นตอน เวลา ค่าใช้จ่าย 
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และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานขององค์การมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ (ปกรณ์ ปรียากร, 2551) ส่วนผลลัพธ์ในความหมายของประสิทธิภาพนี้ 
หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันกับที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะสิ่งที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมายอาจมีสิ ่งอื ่น ซึ่งมีสาเหตุมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มาจากแผนหรือโครงการ  ส่วนการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพนั้นดูเฉพาะผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ หรือกิจกรรม ไม่ได้ดูสิ่งอื่นด้วย (เรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2555) 

Rossi and Freeman (1993 อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554: 534) ให้แนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการไว้ 2 ประการคือ 1) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) 
คือวิธีการวิเคราะห์ที่มุ ่งประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของโครงการ  โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุนของโครงการทั้งหมด เปรียบเทียบกับผลประโยชน์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการไปปฏิบัติ
โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นสำคัญ (Monetary Terms) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และ 
2) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของโครงการ (Cost Effectiveness Analysis) คือ วิธีการวิเคราะห์
ระดับความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการที่ใช้ไปทั้งหมด 
การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของโครงการ ผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ตัดสินใจ
นโยบายที่จะต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้ในการนำโครงการไปปฏิบัติ  อันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแสวงหาการสนับสนุนจากนักวางแผน และจากประชาชนที่มุ่งหวังจะให้นำโครงการ
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตน สำหรับแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพมีแนวทางที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

1) การประเมินประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนของโครงการ 
ผู้ประเมินสามารถนำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลในทุกขั้นตอนของ

โครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ตลอดจนถึงการนำโครงการไปปฏิบัติ โดยสิ่งที่พึงระมัดระวังคือฐานคติใน
การประเมินผลที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการพิจารณาการบรรลุวั ตถุประสงค์ที่พึง
ปรารถนาได ้อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Sophistication โดยใช้ที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงการประเมินผลนโยบายหรือ
โครงการ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554: 534-536) 

2) การประมาณการต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการสามารถทำได้โดยผู้วิเคราะห์จะต้องทราบต้นทุน

ข้อมูลและผลประโยชน์ของโครงการที่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งจะนำไปใช้คาดหมายตลอดอายุของโครงการ ส่วน
ผลลัพธ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการนำโครงการไปปฏิบัติ ควรจะนำมาร่วมในการพิจารณาในการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมโครงการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล 
สามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกแทนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ได้  ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณการ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำโครงการไปปฏิบัติเป็นหน่วยการเงินได้  (monetary units) วิธีการนี้จะช่วยใน
การนำโครงการที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรผันของประสิทธิภาพของโครงการได้ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554: 534-536) 
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3) การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
การประมาณการต้นทุนโดยใช้แนวความคิดของต้นทุนโอกาส (opportunity costs) เป็นสิ ่งที่

นักวิเคราะห์สามารถกระทำได้ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554: 534-536) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ 
Persson and Tinghög (2020) ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสในนโยบายสาธารณะของประเทศ
สวีเดน พบว่ามีการให้ความสำคัญกับต้นทุนค่าเสียโอกาสน้อยโดยเฉพาะในนโยบายด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสในนโยบายสาธารณะถือเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากแม้ในระดับ
นานาชาติ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ของภาครัฐ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะ
กระทำได้โดยง่าย ดังนั้นต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ของโครงการว่า โครงการที่คนบางกลุ่มได้รับ
ผลประโยชน์นั้นจะต้องไม่ทำให้คนบางกลุ่มเสียผลประโยชน์ด้วย (กัญญาวีร์ ศรีบุรี, 2557) 

ดังนั้นในการประเมินประสิทธิภาพในครั้งนี้จึงหมายรวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่า บรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่วางไว้มากน้อยเพียงใด รวมถึงมีผลลัพธ์ใดบ้างท่ีเกิดข้ึนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.1.3 แนวคิดการประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ (ปกรณ ์ปรียากร, 2551) 

โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมที่ตั้งไว้ หมายรวมถึง การบรรลุตาม
ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ หรือ วัตถุประสงค์ โดยเป็นผลมาจาก กลยุทธ์ โครงการ หรือ กิจกรรม ต่าง ๆ ภายใต้
สถานการณ์ปกติ (Burches & Burches, 2020) 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการประเมินประสิทธิผลไว้ 4 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้ 

1) การประเมินเป้าประสงค์  
 วิธีนี ้อธิบายประสิทธิผลว่าเป็นระดับในการบรรลุเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมี
แนวทางในการประเมิน ประการแรก คือ การพิจารณาจากความชัดเจนของนิยามของเป้าประสงค์ที่ระบุไว้ 
ประการที่สองคือ เป้าประสงค์จะต้องไม่มากเกินไป เพื่อให้สามารถวัดได้ และจะต้องมีฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันต่อเป้าประสงค์เหล่านั้น และประการที่สาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ต้อง
สามารถวัดได้ โดยผู้ประเมินต้องมีการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม มีวิธีการคือการพิจารณาการ
บริหารตามวัตถุประสงค์ (Manager by Objective-MBO) แล้วระบุเงื่อนไขและระดับการบรรลุเป้าประสงค์ 
จากนั้นจึงนำผลการปฏิบัติจริงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ 

2) การประเมินระบบ  
วิธีการประเมินระบบ เป็นการประเมินโดยพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการและแปรสภาพให้

กลายเป็นผลผลิตหรือปัจจัยส่งออก การนิยามประสิทธิผลในเชิงเป้าหมายอย่างเดียวจึงเป็นการประเมินเพียง
เฉพาะด้านปัจจัยส่งออกเท่านั้น ซึ่งทำให้ทราบความเป็นจริงขององค์การไม่รอบด้านจึงสมควรมีการพิจารณา
ความสามารถทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการแสวงหาปัจจัยนำเข้า การนำปัจจัยนำเข้าไปสู่ผลผลิต และการรักษา
เสถียรภาพและดุลยภาพขององค์การ ซึ่ง Norton and Kaplan (1996 อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต: 54) 
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ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบดุลยภาพที่อาศัยรากฐานจากวิธีการประเมินเชิงระบบไว้ เพื ่อประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการเงิน มิติด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ มิติด้าน
กระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา แต่ละมิติจะมีตัวชี้วัดหลัก เพื่อใช้ในการประเมินว่า
การปฏิบัติงานในแต่ละมิติได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับใด จุดแข็งของการประเมินประสิทธิผลเชิง
ระบบ จะทำให้ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะมองผลลัพธ์ขององค์กรในระยะยาว มีการตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่ความอยู่
รอดและความเข้มแข็งขององค์การในระยะยาว หรือเน้นความยั่งยืนขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น 
ยิ่งไปกว่านั้นการประเมินเชิงระบบยังช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงการพึ่งพาระหว่างกันและกันของกิจกรรมใน
องค์การ การประเมินเชิงระบบทำให้ผู้ประเมินมีความยืดหยุ่นในการประเมินองค์การได้โดยหากเป้าหมายของ
องค์การ มีความเป็นนามธรรมสูงและคลุมเครือ ผู้ประเมินอาจเน้นไปท่ีปัจจัยนำเข้าแทนปัจจัยส่งออกได้ 

3) วิธีการประเมินกลุ่มยุทธศาสตร์ 
แนวคิดการประเมินกลุ่มยุทธศาสตร์เสนอว่าประสิทธิผลขององค์การคือการสร้างความพึงพอใจในการ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ มีแนวคิดคล้ายกับการประเมินเชิงระบบแต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือแนวคิดทั้งสองพิจารณาจากเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม  แต่แนวคิดการประเมิน
กลุ ่มยุทธศาสตร์เลือกพิจารณาสิ ่งแวดล้อมบางประการขณะที่แนวคิดเชิงระบบมีแนวโน้มจะพิจารณา
สิ่งแวดล้อมที่ผลต่อองค์การแทบทุกกลุ่ม แนวคิดการประเมินเชิงกลุ่มยุทธศาสตร์จึงมีขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง
มากกว่าแนวคิดเชิงระบบ 

4) การประเมินการแข่งขันของค่านิยม 
หากผู้ประเมินต้องการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ  การระบุตัว

แปรหลักแกนกลางในแต่ละมิติของประสิทธิผลและพิจารณาว่าตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  จะ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการประเมินประสิทธิผลยิ่ง  แนวทางการประเมินการแข่งขันของค่านิยมคือ เกณฑ์ที่ผู้
ประเมินให้คุณค่าและใช้ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับว่าผู้ประเมินเป็นใคร และเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
การมีแผนงานโครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฐานคติที่สำคัญสำหรับ
การประเมินตามตัวแบบนี้คือ ไม่มี “เกณฑ์” ที่ดีที่สุดในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ไม่มีเป้าประสงค์
หนึ่งเดียวใด ๆ ที่จะสามารถสร้างความยอมรับและก่อให้เกิดความสมานฉันท์แก่สมาชิกทุกคนในองค์การ  
อย่างไรก็ตามภาวะผู้นำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ด้วย 

 

2.1.4 แนวคิดภาวะผู้นำ 
ภาวะผู้นำเป็นแนวคิดที่มีความหลากหลาย นิยามหนึ่งที่นักวิชาการจำนวนมากมีความเห็นร่วมกันคือ  

ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการใช้ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างผู้นำกับผู้ตาม โดยผู้นำจะกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ 
ผู้ตามให้พยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย
ผู้นำมีบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที ่สำคัญได้แก่ 1) กำหนดวิสัยทัศน์และ
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ยุทธศาสตร์ 2) สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ 3) สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ 4) ฝึกสอน สนับสนุน ให้
การช่วยเหลือ 5) เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลและสามารถบริหารความขัดแย้ง และสามารถสื่ อสารสร้างความ
เข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ตาม และ 6) สร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ  (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 
2552: 172) 

สำหรับทฤษฎีที่ศึกษาภาวะผู้นำซึ่งอยู่ในกระแสวิชาการปัจจุบันประกอบด้วย ภาวะผู้นำเชิงบารมี 
(Charismatic Leadership) ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) และตัวแบบภาวะผู้นำเต็มขอบเขต 
(Full Range Leadership Model – FRLM) โดยผู้นำในแต่ละรูปแบบมีคุณลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

1) ภาวะผู้นำเชิงบารมี (Charismatic Leadership) 
Jay Conger และ Rabindra Kanungo (1998 อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 193) เสนอ

ว่าผู้นำเชิงบารมี มีคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการถ่ายทอด 
ชี้ให้เห็นความสำคัญของวิสัยทัศน์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และวิสัยทัศน์จะกลายเป็นสิ่งที่สร้างแรงดลใจ สร้าง
ความใฝ่ฝัน และแรงจูงใจให้กับผู้ตามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ (2) ความกล้าเสี่ยง 
พร้อมที่จะทุ่มเททรัพยากร และพร้อมที่จะเสียสละสรรพสิ่งที่เกี ่ยวข้องกับตนเองเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ (3) การมีความรับรู้ต่อสถานการณ์เร็ว โดยสามารถประเมินสถานการณ์อย่างเป็นจริ ง
ทั้งในด้านขีดจำกัดและความต้องการทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (4) การรับรู้ถึงความต้องการของผู้
ตามเร็ว โดยรู้ว่าผู้ตามคนใดควรทำงานลักษณะใด รวมทั้งรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการของผู้ตาม และ
สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างทันสถานการณ์ (5) การมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากธรรมดา 
โดยผู้นำบารมีจะมีพฤติกรรมที่แปลกใหม่ ไม่เป็นไปตามกระแสหลักและท้าทายปทัฏฐานเดิม หากประสบ
ความสำเร็จ พฤติกรรมเหล่านี้จะนำมาซึ่งความยินดีและความชื่นชมในกลุ่มผู้ตาม 

2) ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) 
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผู้นำในการสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ในอนาคต

ขององค์การ เป็นรูปแบบที่แตกแขนงออกมาจากภาวะผู้นำเชิงบารมี โดยผู้นำลักษณะนี้จะชี้ให้เห็นว่าองค์การ
จะเจริญเติบโตและมีสภาพดีขึ้นจากปัจจุบันได้อย่างน่าเชื่อถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้จริง คุณลักษณะที่
ดีของวิสัยทัศน์ มีองค์ประกอบหลักคือ เน้นค่านิยม (Value Centered) สามารถทำให้เป็นจริงได้ (Reliable) 
และสร้างแรงดลใจ (Inspirational) และมีลักษณะพิเศษ (Unique) ที่แตกต่างจากองค์การอ่ืน ดังนั้นวิสัยทัศน์
จะต้องมีทัศนะต่ออนาคต ชัดเจน และปฏิบัติได้ อีกทั้งจะต้องสอดคล้องกับเวลา และสถานการณ์ ผู้นำเชิง
วิสัยทัศน์ มีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการดังต่อไปนี้ (1) ความสามารถในการอธิบายวิสัยทัศน์ต่อผู้อื่น โดย
สามารถแปลงวิสัยทัศน์มาสู่การกระทำและเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติ มีการสื่อสารด้วยคำพูด และเขียนอย่ าง
ชัดเจน วิสัยทัศน์ที่ดีจะมีประสิทธิผลได้นั้นอยู่ที่ผู้นำได้สื่อสารอย่างเข้มข้น (2) ผู้นำจะต้องแสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามได้ปฏิบัติตาม เมื่อเกิดการประสานพลังในการ
ปฏิบัติระหว่างผู้นำและผู้ตามที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันก็จะส่งผลต่อพลังในการบรรลุประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ได้ในที่สุด และ (3) มีทักษะที่สามารถขยายวิสัยทัศน์ในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อให้วิสัยทัศน์สามารถ
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ประยุกต์ใช้ในความหลากหลายของทุกสถานการณ์ โดยผู้นำจะต้องทำให้วิสัยทัศน์มีความหมายต่อหน่วยงาน
ย่อยในทุกองคก์าร (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 195-196) 

3) ภาวะผู้นำแบบเต็มขอบเขต (Full Range Leadership Model – FRLM) 
Bass และ Avolio (อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552 : 198) พัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นำขึ้นมา

เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ โดยตัวแบบนี้จะ
จำแนกภาวะผู้นำออกเป็น สามประเภทหลักได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน และ
ภาวะผู้นำแบบปล่อยเสรี 

(1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความต้องการ ความคิด และ
จิตสำนึกของผู้ตาม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นให้ผู้ตามมองสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านและเชื่อมโยงเพื่อให้
เห็นประโยชน์และความสำเร็จขององค์การอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคล รวมทั้งตระหนักถึงความสามารถ
และสวัสดิการของผู้ตามด้วย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ 4 ประการได้แก่ (Bass, 1985 อ้างใน 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 198-200) ได้แก่ ประการแรก บารมีหรือการใช้อิทธิพลเชิงอุดมคติ จะส่งผล
ให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งสมาชิกจะชื่นชมและศรัทธาพฤติกรรม
บางอย่างของผู้นำในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ผู้ตามปรารถนาปฏิบัติตาม ทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจที่อยู่
ภายใต้การนำของผู้นำ เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ ประการที่สอง การจูงใจเพ่ือ
สร้างแรงดลใจ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนำโดยใช้ภาวะผู้นำแบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจคือ การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ขององค์การหรือชุมชนให้ผู้ตามเห็นได้อย่างกระจ่างว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตและผู้นำจะสร้าง
จิตสำนึกท่ีแข็งแกร่งแก่ผู้ตามในการยึดกุมเป้าประสงค์ให้มั่นคง ตลอดจนผู้นำจะสร้างจิตสำนึกที่แข็งแกร่งแก่ผู้
ตามในการยึดกุมเป้าประสงค์ให้มั ่นคง ใช้ภาษาอย่างชาญฉลาดเพื่อถ่ายทอดความคิดและปลุกเร้าอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ตาม ประการที่สาม การกระตุ้นทางปัญญา เป็นการที่ผู้นำแสดงพฤติกรรมโดยการตั้งคำถามกับ
ฐานคติ ความเชื่อ และแนวทางวิธีการปฏิบัติเดิมกับผู้ตาม พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนการใช้มุมมองและ
วิธีการใหม่ๆ ในการดำเนินงานและแก้ปัญหา สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลอย่างเป็นระบบ และ
สนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้นำ และประการสุดท้าย การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้นำจะให้
การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์ของผู้ตาม แสดงออกถึงความห่วงใยในสวัสดิการและสวัสดิภาพของผู้ตาม
โดยพิจารณาว่าผู้ตามมีความต้องการอะไรบ้าง และสามารถตอบสนองได้อย่างไร การใส่ใจกับความสามารถใน
การทำงานของผู้ตามส่งผลให้พวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ ผู้นำจะไม่กีดกันความก้าวหน้าของ
ผู ้ตาม และบั่นทอนความเชื ่อมั ่นในการทำงานของผู ้ตามโดยการสั ่งให้ผู ้ตามปฏิบัติงานที ่ยากและเกิน
ความสามารถของตนเอง มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภายในหน่วยงานและปัญหาส่วนตัวที่มี
ผลกระทบตอจิตใจของผู้ตามอย่างตั้งใจ ให้การสนับสนุนผู้ตามเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 
และให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนกระบวนการให้
รางวัลและการประเมินความดีความชอบ 

(2) ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ผู้นำแบบนี้จะให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ 
พยายามบริหารจัดการให้องค์การดำเนินการอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ โดยผู้นำประเภทนี้มีความ
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เชี่ยวชาญในการวางแผน การจัดงบประมาณ และเน้นงานในมิติที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคล ผู้นำแบบ
แลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง การแลกเปลี่ยนโดยให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็น
ผ ู้นำที่แลกเปลี่ยนบนพื้นฐานอารมณ์ทางเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนโดยให้รางวัลแก่ผู้ตามที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ประเภทที่สอง การจัดการอย่างกระตือรือร้นภายใต้เงื่อนไขยกเว้น ภาวะผู้นำแบบนี้เป็นการจัดการภายใต้
เงื่อนไขยกเว้น ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงลบเพราะว่าผู้นำ ควบคุม กำกับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากบรรทัด
ฐาน และขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของงานออกไป และประเภทที่สาม การจัดการอย่าง
เฉื่อยชาภายใต้เงื่อนไขยกเว้น รูปแบบนี้ผู้นำจะรอจนกระทั่งปัญหาหรือความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการ ผู้นำแบบนี้มีแนวโน้มที่จะยึดและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างตายตัวขาดความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติเพราะกังวลว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น บรรยากาศเช่นนี้ จะ
ส่งผลให้ผู้ตามหวาดระแวงเพราะต้องกังวลว่าจะถูกจับผิด ทำให้มีความพึงพอใจต่ำและส่งผลให้ผู้ตามมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ำไปด้วย 

(3) ภาวะผู้นำแบบปล่อยเสรี ลักษณะนี้เป็นภาวะที่เรียกว่าผู้บริหาร แตกต่างจากภาวะผู้นำ 
เนื่องจากผู้บริหารลักษณะนี้จะประพฤติตนในลักษณะที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่อยู่ในเวลาที่ผู ้ตาม
ต้องการความช่วยเหลือ ปฏิเสธการแสดงทัศนะของตนต่อประเด็นปัญหาที่สำคัญใช้วิธีการหลีกเลี่ยงหรือปัด
ความรับผิดชอบ โดยไม่สนใจว่าผลลัพธ์ของงานจะเป็นอย่างไร ภายใต้บรรยากาศของการนำแบบปล่อยเสรี สิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ผู้ตามจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในการทำงาน หน่วยงานไม่สามารถทำงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนด คุณภาพงานที่ออกมาจึงต่ำกว่ามาตรฐาน หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น
จะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนทั่วไป อีกท้ังยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกด้วย 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการวางแผนยุทธศาสตร์องค์การ 

นักวิชาการนิยามยุทธศาสตร์ไว้อย่างหลากหลาย โดย Mintzberg (1998 อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต, 2552: 106-107) กล่าวถึงความหมายของยุทธศาสตร์ไว้ 5 มิต ิดังต่อไปนี้ 

มิติแรก ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นแผน (Plan) หมายถึง ชุดของการกระทำที่มีความตั้งใจอย่าง
ตระหนักรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือกลุ่มของแนวทางสำหรับการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ใด ๆ เช่น องค์การ
ด้านสังคมกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้นิยามนี้ ยุทธศาสตร์มีลักษณะ
สำคัญสองประการคือ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที ่จะใช้ในการดำเนินการไว้ล่วงหน้า  และแนวทาง
เหล่านั้นได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างตระหนักรู้และอย่างมีเป้าประสงค์  การนิยามยุทธศาสตร์ในมิตินี้มีความ
หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การ 

มิติที่สอง ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นอุบาย (Ploy) เป็นแผนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่เอาชนะคู่แข่ง
ด้วยไหวพริบ สติปัญญา 

มิติที่สาม ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นแบบแผน (Pattern) หมายถึง แบบแผนในกระแสของการปฏิบัติ
หรือความคงเส้นคงวาของพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม การนิยาม
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ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นแบบแผนช่วยให้ผู ้บริหารระลึกอยู่เสมอว่าแผนหรือแนวคิดที่มีการเขียนเป็นลาย
ลักษณะอักษรอาจเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าและไร้ความหมายหากไม่มีการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติหรือไม่นำพฤติกรรม
ในเชิงปฏิบัติมาพิจารณา รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารต้องระลึกเสมอว่ายุทธศาสตร์ที่ไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้
เสมอระหว่างการบริหารงาน 

มิติที่สี่ ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นตำแหน่งจุดยืน (Position) หมายถึง วิถีของการกำหนดตำแหน่ง
องค์การในสิ่งแวดล้อม การนิยามยุทธศาสตร์เช่นนี้ส่งเสริมให้ผู้บริหารมององค์การในบริบทของการแข่งขัน ทำ
ให้เกิดการค้นพบตำแหน่งจุดยืนขององค์การและวิธีการปกป้ององค์การ เพื่อที่จะทำให้องค์การอยู่ในฐานะที่
สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียม หรือวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากสิ่งแวดล้อม 

มิที่ห้า ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นมุมมอง (Perspective) หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่มีทั้งเนื้อหาที่สะท้อน
ให้เห็นถึงจุดยืนตำแหน่งขององค์การและปลูกฝังวิธีการรับรู้โลกเอาไว้โดยตรง นัยนี้จะมีการผนวกเอาค่านิยม 
หรือวัฒนธรรม หรืออุดมการณ์ขององค์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ซึ่งจะกลายเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุพันธกิจ 

จากนิยามในหลายมิติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงแนวทางในการ
จัดการกับคู่แข่งหรือดำเนินการอย่างไรกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังรากฐานขององค์การ
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างการรับรู้และการปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การอีกด้วย 

 
2.2.1 ความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์กับแผนงาน 
กรอบการดำเนินงานองค์การจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งหมายถึง ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future 

Scenario) ที่องค์การมุ่งจะเป็น อันประกอบด้วย เป้าประสงค ์(Goal) ค่านิยม (Value) และกลยุทธ์ (Strategy) 
ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติให้เป็นจริงให้ได้เพราะลำพังการมีวิสัยทัศน์แต่ไม่ มีการปฏิบัติก็เป็นเพียงแค่ความฝัน 
(Vision without action is dream) 

แผนกลยุทธ์จะมีการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) เพื่อให้รู้ว่าเราอยู่ในธุรกิจ
อะไร เพื่อให้เราทำสิ ่งที ่จะเป็น ธุรกิจหลัก (Core Business) ไม่ดำเนินการอย่างสะเปะสะปะไปทุกเรื ่อง 
จากนั ้นจะต้องระบุความสามารถหลัก (Core Competence) ให้ทุกคนในองค์การตระหนักรู ้ว ่า  เรามี
ความสามารถสูงในเรื่องใด อันเป็นความสามารถท่ีคนอ่ืนลอกเลียนได้ยาก เป็นความสามารถท่ีเราสั่งสมและอยู่
กับเรามานาน เป็นความสามารถที่ฝังลึกอยู่ในองค์การ ซึ่งจะต้องนำมาใช้และต่อยอดเสริมสร้างยิ่งขึ้นไปเพ่ือ
ผลงานสูงสุด 

แผนกลยุทธ์จะต้องกำหนดแก่นกลยุทธ์ (Strategic Theme)   ให้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะส่งผลให้
องค์การสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามแนวทางของตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยอาศัยความสามารถหลักที่องค์การมี
อยู่เพื่อจะไม่ให้การดำเนินการใด ๆ เบี่ยงเบนจากทิศทางที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ 

ในแผนกลยุทธ์จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และการวัด (Measurement) โดยมีเป้าหมาย (Target) ซึ่ง
จะต้องมีโปรแกรมริเริ่ม (Initiative Program) เป็นโครงการที่นำมาปฏิบัติต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันเป็นแผนที่กล
ยุทธ์ (Strategy Map) 
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ดังนั้น ในโครงการต่าง ๆ จะต้องมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รองรับ ซึ่งอาจจะเรียกว่า แผน
โครงการ (Project Plan) ก็ได้ แต่แผนการทำงานในแต่ละโครงการจะจัดทำใช้ในลักษณะของแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ที่แต่ละคนจะใช้ในการทำงานตามหน้าที่ของตน 

แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยแผนกลยุทธ์จะเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้
อ้างถึงในการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติและใช้เป็นหลักนำไปสู่โปรแกรมริเริ่มซึ่งจะทำให้เกิดแผนปฏิบัติงาน
ตามมา นอกจากนั้นแผนกลยุทธ์ยังใช้เป็นหลักในการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกัน อีกทั้งยังนำไปสู่การพิจารณาให้แผนงานต่าง ๆ เป็นไปตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งต้อง
สอดคล้องกับแก่นของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์อีกด้วย 

 
2.2.2 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
กระบวนการวางแผนเริ่มต้นจาก การกำหนดผลลัพธ์หรือจุดมุ่งหมายของแผนเป็นอันดับแรก จากนั้น

ตามด้วยการกำหนดผลงานทั ้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาที ่ต ้องการให้งานสำเร็จ การกำหนด
กระบวนการหรือรายละเอียดของวิธีการดำเนินงาน และสุดท้ายการกำหนดปัจจัยหรือทรัพยากรที่จำเป็น เป็น
ลำดับต่อเนื่องกัน ในส่วนของกระบวนการดำเนินงาน เป็นการนำแผนที่วางไว้แล้วไปปฏิบัติ อันเป็นการทำงาน
ของผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มต้น ในทางตรงกันข้าม การวางแผน คือ การทำทรัพยากรตามปริมาณและคุณภาพที่
ได้รับการจัดสรรไปใช้ตามกระบวนการที่วางไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ อันจะเป็นผลให้องค์การ
ได้รับผลงาน ตามที่คาดหมายไว้ในแผน ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและเวลา อันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ ที่จะยัง
ประโยชน์ต่อองค์การ ดังที่ได้กำหนดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ไว้ (ดูภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที ่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการดำเนินงาน 

 
Bryson (1995 อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 115-135) เสนอกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การไว้เป็น 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

กำหนดกระบวนการ 
PROCESSES  

or  
Means 

กำหนดทรัพยากร
INPUTS  

or  
Resources 

กำหนดผลงาน 
OUTPUTS 

or 
objectives 

กำหนดผลลัพธ ์
OUTCOMES 

or 
Goals 

(4) (3) (2) (1) 

(1) (2) (3) (4) 
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ขั้นที ่1 การริเริ่มและการตกลงในการวางแผนยุทธศาสตร์ เมื่อองค์การต้องจัดแผนยุทธศาสตร์ สิ่งแรก
ที่ต้องดำเนินการคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์และชี้ให้เห็นความสำคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ที่มีต่อองค์การ ผู้ริเริ่มในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต้องมีความชัดเจนถึงเป้าประสงค์ของการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากประเด็นหรือผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาที่เกิดจากการวางแผน การวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีจำเป็นต้องมีคณะทำงานในการวางแผน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้วก็ควรได้มีการเจรจาและตกลงให้ชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมการ เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งรูปแบบและเวลาใน
การทำรายงาน 

ขั้นที ่2 การระบุอาณัติขององค์การ พันธกิจ และค่านิยม อาณัติหมายถึงอำนาจหน้าที่ซึ่งองค์การ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ พันธกิจขององค์การเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออาณัติ  เป็นเหตุผลที่สร้างความชอบธรรม
ให้กับการดำรงอยู่ขององค์การ สำหรับองค์การราชการและองค์การสาธารณะประโยชน์ สิ่งนี้หมายถึงจะต้อง
ระบุความจำเป็นด้านสังคมและการเมืองที่องค์การต้องบรรลุ การระบุและสร้างความชัดเจนให้กับพันธกิจช่วย
ขจัดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การ และช่วยสร้างช่องทางในการอภิปรายถึงกิจกรรมที่ต้องทำ และยัง
เป็นแหล่งสร้างแรงดลใจให้กับแกนหลักของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ วิสัยทัศน์ร่วม เป็น
การตอบคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่เราต้องการสร้าง” วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลคือภาพหรือจินตนาการในการดำรงอยู่
ในสมองและจิตใจ เฉกเช่นเดียวกับภาพวิสัยทัศน์ร่วมซึ่งผู้คนทั่วทั้งองค์การยึดถือ  วิสัยทัศน์จะช่วยก่อรูป
แนวทางและสร้างแรงจูงใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ ช่วยในการค้นหาพันธกิจยุทธศาสตร์พื้นฐาน เกณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน แนวทางและหลักการในการตัดสินใจ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่คาดหวังของเจ้าหน้าที่  
วิสัยทัศน์ควรได้รับการถ่ายทอดไปยังสมาชิกและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญขององค์การ 

ขั้นที ่3 การประเมินสถานการณ์ ในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม องค์การทางสังคมจะต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกและบริบทภายในองค์การ  เพื่อสามารถ
กำหนดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นได้ การประเมินสถานการณ์เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์การ รวมทั้งโอกาสและการคุกคามจากภายนอกองค์การ 

ขั้นที ่4 การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ และทางเลือกยุทธศาสตร์ ขั ้นนี้เป็นหัวใจของการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ประเด็นทางยุทธศาสตร์เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำถามเชิงนโยบายหรือความท้าทายที่มีต่อ
อาณัติ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลผลิตการบริการกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน 
ต้นทุน โครงสร้าง หรือการจัดการองค์การ วิธีการก่อเกิดคำถามเหล่านี้มีผลอย่างลึกซึ้งต่อการตัดสินใจ ซึ่ง
กำหนดว่าอะไรคือตัวตนที ่แท้จริงของแต่ละองค์การ และอะไรคือสิ ่งที ่องค์การทำด้วยเหตุผลเช่นใด 
องค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ ควรมี 3 ประการ ประการแรก ประเด็นควรได้รับการอธิบายให้กะทัดรัด 
และกระชับภายในหนึ่งย่อหน้า ประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ควรเป็นประเด็นที่ไม่อาจสำเร็จได้  ประการที่สองควร
เขียนปัจจัยหรือสาเหตุที ่ทำให้ประเด็นกลายเป็นประเด็นที่มีความท้าทายขั ้นรากฐานหรือเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการระบุให้เห็นถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างตัวประเด็นกับอาณัติ  พันธกิจ และ
ค่านิยม จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และประการที่สาม ทีมวางแผนควรระบุผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น หาก
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ประเด็นดังกล่าวไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์  สิ ่งนี้จะช่วยให้ผู ้นำองค์การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น 

ขั้นที ่5 การพัฒนาทางเลือกและการเขียนแผนยุทธศาสตร์ เมื่อได้ประเด็นยุทธศาสตร์แล้วขั้นต่อมา
คือการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์หรือแนวทางที่ใช้ในการจัดการกับประเด็นยุทธศาสตร์  โดยระบุว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมีทางเลือกหรือแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้าง จากนั้นนำมาจัดกลุ่ม
ว่ามีแนวทางใดบ้างที่เคยดำเนินการมาก่อน มีแนวทางใดบ้างเป็นแนวทางใหม่ เมื่อจัดกลุ่มเสร็จก็นำมา
วิเคราะห์และประเมิน ระดับความยอมรับของทางเลือกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของ
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องต้องกันของทางเลือกกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมปรัชญาและ
วัฒนธรรมองค์การ สมรรถภาพของแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคและงบประมาณ ความต้องการในการอบรมบุคลากรและสิ ่งอำนวยความสะดวกอื ่น ๆ และ
ผลกระทบของทางเลือกในระยะยาว เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ที่มา: พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 115) 

 

ขั้นที่ 1 การริเร่ิมและการตกลงในการวางแผนยุทธศาสตร์

ขั้นที่ 2 การระบุอาณัติขององค์การ พันธกิจ และค่านิยม

ขั้นที่ 3 การประเมินสถานการณ์

ขั้นที่ 4 การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ และทางเลือกยุทธศาสตร์

ขั้นที่ 5 การพัฒนาทางเลือกและการเขียนแผนยุทธศาสตร์

ขั้นที่ 6 การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

ขั้นที่ 7 การก ากับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
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ขั้นที ่6 การนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านระหว่างแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยนำยุทธศาสตร์ที่องค์การกำหนดในแผนปฏิบัติผ่านระบบขององค์การ ยุทธศาสตร์ที่
นำไปปฏิบัติจะอยู่ในรูปของแผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการ ภายใต้การมีงบประมาณที่เหมาะสม 
กระบวนการปฏิบัติควรมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อสถานการณ์ในการ
ปฏิบัติแตกต่างจากการคาดการณ์แผนยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติ จะช่วยให้การนำยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และยังอาจก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่อีกด้วย 

ขั้นที ่7 การกำกับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่มี
ความเป็นพลวัต ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์การควรกำกับติดตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อประเมินว่ากระบวนการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายมากน้อยเพียงใด และเพื่อปรับปรุง
ในกรณีที่มีความจำเป็น 

2.2.3 ลำดับชั้นในการบริหารแผน 
ในการพิจารณาเรื่องแผนและความสัมพันธ์ในการวางแผน จะต้องดูที่ลำดับชั้นในการบังคับบัญชาของ

การบริหารงานในองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (ปกรณ ์ปรียากร, 2551: 38-40)  
ระดับแรก ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับสูง รับผิดชอบในการวางแผนขององค์การโดยรวม นัก

บริหารระดับสูงเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ถือเป็นนโยบายหลักของกิจการ ดังนี้ 1) กำหนด
วิสัยทัศน์ 2) กำหนดภารกิจ 3) กำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการ 4) กำหนดกลยุทธ์หลัก หรือ
ยุทธศาสตร์สำคัญ (Corporate or grand strategies) รวมทั้งแนวทางในการระดมและจัดสรรทรัพยากร 

ระดับที่สอง ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับกลาง รับผิดชอบในการวางแผนของหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ในสายงานหลักและสายงานอำนวยการ นักบริหารระดับกลางเป็นผู้ที ่นำกลยุทธ์หลักที่นักบริหาร
ระดับสูงกำหนดขึ้นไปแปลงเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์และท้าทายต่อการแข่งขัน  (competitive strategy) 
โดยอาจลำดับงานได้ดังนี้ 1) กำหนดกลยุทธ์ของฝ่าย (functional strategies) ที่สอดรับกับกลยุทธ์ของกิจการ 
2) แต่ละแผนกแปลงกลยุทธ์ต่าง ๆ ลงไปเป็นกลวิธี (tactical or action plans) ทั้งในเรื ่องของโครงการ 
(projects) และงานประจำ (operations of routine activities) 3) การวางแนวทางในการประสานสัมพันธ์
ระหว่างงานโครงการและงานประจำ ในแผนกเดียวกันและระหว่างแผนก 4) การกำหนดบรรทัดฐานที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานของนักบริหารระดับต้น 

ระดับที่สาม ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับต้นจะทำงานร่วมกับนักบริหาร
ระดับกลางอย่างใกล้ชิด ในอันที่จะแปลงกลยุทธ์ และกลวิธีให้เป็นแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามและควบคุมงานของผู้ปฏิบัติงานโดยจะกำหนด 1) กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ 2) เวลาที่จะใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม 3) การจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละกิจกรรม 4) การกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 5) การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและจัดวางระบบควบคุม 6) การกำหนดระบบและ
เวลาการรายงาน ช่องทางและวิธีการสื่อสาร  (ปกรณ ์ปรียากร, 2551) 
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2.2.4 วิธีการศึกษายุทธศาสตร์ 
วิธีการศึกษายุทธศาสตร์ มี 4 แนวทางหลักได้แก่ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 135) 

1) วิธีการศึกษาแบบดั้งเดิม (Classical Approach) ซึ่งมองว่ายุทธศาสตร์เป็นกระบวนการ
เชิงเหตุผลที่มีการคำนวณและวิเคราะห์อย่างตั้งใจและได้รับการออกแบบเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ในระยะยาว 

2) วิธีการแบบวิวัฒนาการ (Evolution Approach) ซึ่งมองว่ายุทธศาสตร์มีพลวัตสูง มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ระหว่างการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะนำมาสู่ความอยู่รอดของ
องค์การ หากองค์การใดไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็จะถูกคัดออกไปซึ่งคล้ายคลึงกับกระบวนการคัดสรรตาม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 

3) วิธีการแบบกระบวนการ (Processual Approach) มองว่าธรรมชาติของกระบวนการ
องค์การและตลาดเป็นกระบวนการที่มีความสมบูรณ์น้อยและไม่เพียงพอที่จะใช้ในการวางแผนระยะยาว 
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการปฏิบัติการในลักษณะลองผิดลองถูกที่เป้าหมายในการประนีประนอมระหว่างความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ต่อสู้กันภายในองค์การ 

4) วิธีการแบบระบบ (Systemic Approach) มองยุทธศาสตร์ในฐานะที่เชื่อมโยงกับระบบ
สังคมท่ียุทธศาสตร์นั้นเกิดขึ้น ยุทธศาสตร์สามารถเป็นกระบวนการที่มีเจตนา และการวางแผน หรือแม้กระทั่ง
เป็นการทำนายก็สามารถเป็นไปได้หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสังคม 

 
2.2.5 แนวคิดการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
การแปลงแผนหรือการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางนโยบาย ซึ่ง

เป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์การและบุคลากรหลายระดับ ตั้งแต่ระดับสูงซึ่งเป็นผู้กำหนดแผน
จะส่งไปยังหน่วยงานระดับล่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายของแผน กระบวนการนำแผนไป
ปฏิบัติโดยทั่วไปมักจำแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับมหภาค เกี่ยวข้องกับการที่หน่วยงานระดับสูงทำหน้าที่ในการกำหนดและถ่ายทอดสู่
ผู้ปฏิบัติในระดับล่าง จำแนกออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นการแปลงนโยบายหรือแผน เมื่อฝ่ายบริหารหรือ
รัฐบาลกำหนดแผนแล้ว จะมีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณพร้อมทั้งพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
นำไปปฏิบัติโดยส่วนกลางจะทำหน้าที่แปลงแผนนั้นออกมาในรูปของแผนงาน โครงการเพื่อให้หน่วยงานระดับ
ปฏิบัติดำเนินงานตามแผน (2) ขั้นการยอมรับ คือการยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ เมื่อหน่วยงาน
ส่วนกลางได้ทำการแปลงแผนสู่แนวทางปฏิบัติแล้วจะต้องทำให้หน่วยงานระดับล่าง ทั้งหน่วยงานระดับภูมิภาค 
ระดับท้องถิ่นหรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ในภาคประชาชน เกิดการยอมรับและนำนโยบายไปปฏิบัติ (ธันภัทร โคตร
สิงห์, 2557: 5) 

2)  ระดับจุลภาค เริ่มต้นจากการที่หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทาง นโยบาย แผนงาน 
และโครงการแล้ว ทำการปรับเปลี่ยนแนวทางที่ได้รับมาจากส่วนกลางเหล่านั้นให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส่วนกลางกำหนด ขั้นตอนการ
นำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นระดมพลัง คือขั้นตอนที่หน่วยงานระดับล่างจะ
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ดำเนินการในสองกิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกใน
หน่วยงาน บุคคลสำคัญ องค์การอื่น ๆ ในท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานระดับล่าง (2) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนท่ีครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
หรือโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง หมายรวมถึงการปรับแนวทางของนโยบาย
ขึ้นเป็นงานประจำและการนำทรัพยากรมาใช้ และ (3) ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอนที่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน จะต้องเห็นความสำคัญของนโยบายโดยปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจำ 
ซึ่งผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกผูกพันและยอมรับในงานที่ปฏิบัติ (ธันภัทร โคตรสิงห์, 2557: 
6) 

2.3 แนวคิดในการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 

ในส่วนนี้กล่าวถึงความสำคัญของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ และรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์พอสังเขป ตามเป้าหมายระยะที่ 1 (ปี 2561-2565) 
ตลอดจนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการประเมินผลตามประเด็นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

2.3.1 ความสำคัญของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ได้วางไว้ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 มิติ ได้แก่ 1) ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้น
การสร้างมูลค่า 2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่เดินหน้าไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3) การ
ยกระดับคุณค่ามนุษย์ด้วยการพัฒนาคนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คน
ไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” และ 4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมน่าอยู่ควบคู่กับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ได้นั้น จำเป็นต้องบ่มเพาะ ให้คนไทยมีปัญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) อันจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน 

ในภาคส่วนสาธารณสุขเองมีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ผ่านโมเดล “สาธารณสุขไทย 4.0” ที่สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 
ประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่อน 3 กลไกหลักคือ 1) กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Productive 
Growth Engine) นำไปสู่ “ความมั่งคั่ง” โดยมุ่งเน้น เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health technology), และ
สมุนไพร (Herb) 2) กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine) นำไปสู่ 
“ความมั่นคง” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P), การบริการด้าน
การแพทย ์(Service), สุขภาพยุคดิจิทัล (Digital Health) และคนไทย 4.0 (Smart Citizen) และ 3) กลไกการ
ขับเคลื่อนทีเ่ป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) นำไปสู่ “ความยั่งยืน” โดยมุ่งเน้น โรงพยาบาล
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
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ภายใต้นโยบายสาธารณสุขไทย 4.0 ดังกล่าวนั้น นำมาสู่การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Mental Health in Thailand 4.0) ในด้านความมั่นคง ที่ขับเคลื่อน
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine) เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมลาในสังคม 
ด้วยการเตรียมเมล็ดพันธุ์ คนไทยชุดใหม่ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื ่นรู ้มีจิตสาธารณะ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยขับเคลื่อนผ่าน
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2580) ที่มีกระบวนการจัดทำตั้งแต่ธันวาคม 2559 ใน
รูปแบบคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ  20 ปี คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย
และยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based) อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานใน/นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการ
ดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์อย่างประสานสอดคล้องกัน คือ 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ตลอดช่วงชีวิต 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 3) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดัน
มาตรการทางกฎหมาย สังคมและสวัสดิการ และ 4) ยุทธศาสตร์พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้าน
สุขภาพจิต อันจะนำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ “คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดีและมีความสุข อยู่ในสังคมอย่าง
ทรงคุณค่า” 

2.3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มี

วิสัยทัศ์คือ “คนไทยมีปัญญา อารมณ์ด ีและมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า”  

ตารางที่ 2 เป้าหมายแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) จำแนกตามระยะ 
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โดยมีพันธกิจ ในการ พัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง 
เพิ่มปัจจัยคุ้มครองด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
รวมทั้งสร้าง ความเขม้แข็งของภาคีเครือข่าย ในการลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยในแผนดังกล่าวนี้ จะมี
การระบุเป้าหมายไว้เป็นระยะละ 5 ปี ดังตารางที่ 2 

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาก่อนสิ้นแผนในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยจะใช้
ข้อมูลสำหรับการวิจัยถึงปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแนวโน้มในปี 2565 ตลอดจนถึงใน
ระยะถัดไป 

2.3.3 แนวคิดการประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยมีหลักการคือ คนไทยได้รับ

การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอด
ช่วงชีวิต เน้นการสร้างเสริมพัฒนาการทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรม และทักษะทางสังคมในเด็ก 
ตลอดจนพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีศักยภาพในการเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กมีสติปัญญา และมีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป อันจะนำไปสู่การที่คนไทยมีสุขภาพจิตดี มีความสุข โดยการพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ งานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตคนไทยทุกกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนเสริมสร้างให้คนไทยมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิต (Mental Health Literacy) และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ผลักดันให้สังคม
ยอมรับ/ให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิถีชีวิต การทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามศักยภาพ (กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ, 2563) 

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) คนไทยเข้าใจและใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน และ 2) ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี และมี
ความสุข โดยในแต่ละเป้าประสงค์ มีตัวชี้วัด (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565) โครงการสำคัญ และหน่วยงาน
สำคัญที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที ่3 ตัวชี้วัด โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.1  
ร้อยละ 40 ของคนไทยที่มี
ความตระหนกัและเข้าใจเรือ่ง
สุขภาพจิต 

1. โครงการอบรมณเ์ชิงปฏิบัติการหลักสตูรการเสริมสร้างทักษะครู
อาชีวศกึษา เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียน 

สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะ 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. การส่งเสรมิการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมติรและพฒันาภาคี
เครือข่ายอนามัยเจริญพนัธุ์ในวยัรุ่นและเยาวชน 

สำนักอนามัยเจรญิพันธุ์ กรมอนามัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 3. การขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะให้นักเรยีนผ่านการแนะแนว
ขอบข่ายส่วนตัวและสังคมและกิจกรรมนกัเรียนเพือ่นที่ปรึกษา (YC: 
Youth Counselor) 

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวสำนกัวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

 4. โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสขุภาพเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
เข้าสู่สังคมสูงวัยสขุภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส) สนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในการ
ดำเนนิงาน 

 5. โครงการศกึษาปัญหาเดก็ติดเกม (ระยะที่ 1) สสส. สนับสนนุงบประมาณให้กรมสุขภาพจติผ่าน
แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพจิต 

 *6. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพจิตที่
พึงประสงค์แก่ประชาชน 

กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

 7. การสือ่สารสังคมประเด็นสุขภาพจิต สสส โดย สำนกัสนับสนุนการควบคุมปัจจยัเสี่ยงทาง
สุขภาพ 

 8. โครงการชะลอชรา ชีวายนืยาว 
9. โครงการพัฒนาระบบการดแูลส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุในชมุชน
แบบบูรณาการ 
10. โครงการพัฒนาระบบดแูลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุระยะยาวเชิง
ป้องกัน 

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

 11. โครงการการจดัและส่งเสรมิการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพือ่คง
พัฒนาการทางกาย จติ และสมองของผู้สูงอายุ 

สำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศยั สำนกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

 12. โครงการสร้างหลักประกนัรายได้แก่ผู้สงูอายุ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 13. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

เชิงรกุ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 14. โครงการขับเคลือ่นนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 15. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 16. โครงการสื่อสารประชาสัมพนัธ์ด้านสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจติ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.2 
ร้อยละ 80 ของคนไทยยอมรับ
และให้โอกาสตอ่ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนนุอาชีพสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา
และออทิสติก 

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์ กรมสุขภาพจิต 

2. โครงการรณรงค์สร้างเจตคติเชงิสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิต สมาคมเพือ่ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 

3. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บกพร่องทางจติเข้าถึงสทิธิตามกฎหมาย 
โดยไม่ถกูเลอืกปฏิบัติอย่างไม่เป้นธรรม 

สมาคมเพือ่ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพรอ่งทางจติเข้าถึงกีฬาด้านคนพิการ สมาคมเพือ่ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 
 5. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดกิารทางสังคมให้แก่ผู้พกิาร

หรือทุพพลภาพ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 6. โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมแกผู่้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 7. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการดูแลให้บรกิารสขุภาพจิต
แก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน 

สสส. สนับสนนุงบประมาณให้ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ในการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.3 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเดก็ล่าช้า สถาบันราชานกุูล กรมสขุภาพจิต 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลเด็กตามกลุม่วยั ปฐมวยั 
วัยเรียน วยัรุน่ 

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ร้อยละ 75 ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทกัษะชวีิตตามช่วง
วัย 

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กรมกิจการเดก็และเยาวชนกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการเดก็ปฐมวยัอย่างมี
คุณภาพฯ 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั 

 5. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทกุกลุม่วยัในระบบสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

 6.โครงการเสริมสร้างทกัษะชวีิตและปอ้งกนัพฤติกรรมเสีย่งของวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ กรม
สุขภาพจิต 

 7. โครงการเสริมสร้างทักษะชวีิตและป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่ 
(โครงการป้องกนัแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 

กรมกิจการเดก็และเยาวชนกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

8. โครงการเตรยีมความพรอ้มเด็กและเยาวชนออกสู่สงัคมอย่างเปน็
สุข 

สสส.สนับสนนุงบให้สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรนีคริ
นทรบรมราชชนน ี

9. การพฒันาเยาวชน ดว้ยทกัษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อปอ้งกนัการฆ่า
ตัวตาย 

สสส. สนับสนนุงบให้สมาคมสะมารติันสแ์ห่งประเทศ
ไทยในการดำเนนิงาน 

 10. เงินอดุหนุนทนุกิจกรรมศนูย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนภายใต้
โครงการบริหารพัฒนากำลังคนของประเทศด้านครอบครัว 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 11. โครงการพัฒนาทกัษะความรูแ้ละความสามารถการทำงานและ
การเป็นผู้สูงอายทุี่มีพลัง 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

 12. โครงการสานเสรมิพลังผู้สูงอายแุละภาคีขับเคลื่อนดำเนินงานก้าว
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคณุภาพ 

สสส. สนับสนนุงบประมาณให้สมาคมสภาผูสู้งอายุ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภส์มเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี

 13. โครงการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสำหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง 

สสส. สนับสนนุงบให้ บริษัท ไอเพย์ อทิ ฟอร์เวริ์ด 
จำกัด ดำเนนิงาน 

 14. โครงการเรือนจำสขุภาวะ สสส สนับสนนุให้สมาคมนักวิจยัประชากรและสังคม 
ดำเนนิงาน 

 15. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดแีก่ประชาชนวยั
ทำงาน 

กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

 16. โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติด สำนักงานโครงการ To Be Number One กรม
สุขภาพจิต 

เป้าประสงค์ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมสี่วนร่วมให้คนไทย มีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1.2.1 

ร้อยละ 85 ของเด็กที่มี IQ 

ต่ำกวา่ 100 ได้รับการ
พัฒนา 

1. โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

2. โครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเดก็แรกเกิด กรมกิจการเดก็และเยาวชน กระทรวงพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวยัเรียน สถาบันราชานกุูล กรมสขุภาพจิต, สำนกังานกิจการ
นักเรยีน สำนกับริหารการศกึษาพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2.2 ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุ
ที่มารับบรกิารในคลินกิ
ผู้สูงอาย/ุคลินกิโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้รับการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 

*1. โครงการสรา้งสุขภาวะทางใจ เพือ่เป็นผูสู้งวัยที่มีคุณค่าและ
ความสุข 

กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

2. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอาย ุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสขุภาพสุขภาพจิต 

3. โครงการสร้างตัวแบบศูนย์สร้างเสริมสขุภาพบูรณาการสำหรับผู้สูง
วัย ให้มีสังคม มีความสุข และมีความรอบรูด้้านสุขภาพ 

สสส. สนับสนนุให้ รพ. เทพธารนิทร์ 

1. การสำรวจสถานการณ์คนไทยมสีุขภาพจติดี กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1.2.3 ร้อยละ 85 ของคนไทย
อายุ 15 ปีขึน้ไปที่มีความสุข
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลีย่ 

2. โครงการเชื่อมโยงการทำงานด้านจิตเวช กับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สมาคมเพือ่ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 

3. โครงการ HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุขแห่งความสขุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,สยส. กรม
สุขภาพจิต 

4. โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสขุภาพจิตสำหรับคนจนเมือง  สสส. สนับสนนุงบให้ มหาวทิยาลยัมหิดล 

5. การส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย 2561-2573 สสส ร่วมกับ กรมอนามยั และภาคีเครอืข่าย 

6. โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการเพือ่ส่งเสริม
การสือ่สารเชิงบวกในครอบครัวกับพนกังานที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และเดก็วยัรุน่ 

สสส. สนับสนนุให้ มูลนิธิแพธทเูฮลท ์

7. โครงการการศกึษาความคุม้ค่าของโปรแกรมส่งเสรมิพัฒนาการ
สร้างวินยัเชิงบวกโดยครอบครัวมีสว่นร่วม 

สสส. สนับสนนุงบประมาณให้สถาบันพฒันาการเด็ก
ราชนครินทร์ ดำเนนิการผ่านแผนงานพฒันา
นวัตกรรมเชิงระบบเพือ่สร้างเสรมิสุขภาพจติ 

8. โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ เพือ่การดูแลสขุภาพจิต
ประชาชน ผ่าน digital platform บ้าน-พลังใจ 

สสส.สนับสนนุงบประมาณให้สถาบันสขุภาพจิตเดก็
และวยัรุน่ราชนครนิทร์ 

 
แนวคดิในกาประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังต่อไปนี้ 
1) การยอมรับและให้โอกาสต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

 หมายถึง การเห็นคุณค่าและศักดิ ์ศรีเท่าเทียมกับผู ้อื ่น  การได้ร ับโอกาสทางสังคม การเข้าสู่
กระบวนการรักษา การได้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
โดยปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อปัญหาการยอมรับและให้โอกาสต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต คือชุมชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจในโรคจิตและยังมี stigma กับผู้ป่วยโรคจิต ไม่ยอมรับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแลขาดความรู้ในเรื ่องการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  (สำนัก
บริหารระบบบริการสุขภาพจิต, 2560) ความเข้าใจของครอบครัว และชุมชนคือปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การ
ยอมรับและการให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต ซึ่งกรมสุขภาพจิตจำเป็นต้องเน้นยํ้าถึงความสำคัญของการที่ยอมรับ
ผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ โดยครอบครัว/ญาติ ของผู้ป่วย
โรคจิตเภทมีข้อควรปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

(1) สมาชิกในครอบครัวควรหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วยอย่างรุนแรง  หรือเข้าวุ ่นวาย
จัดการทุกเรื่องของผู้ป่วยและไม่ควรแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย เพราะมีการศึกษาสนับสนุนว่าทำให้ผู้ป่วย
โรคจิตเภทเกิดการกำเริบซํ้าบ่อย ๆ ดังนั้นญาติควรมีท่าทีเป็นมิตรให้ความรักความอบอุ่น แสดงความเข้าใจ
และสร้างพลังใจต่อผู้ป่วย 

(2) ผู้ป่วยโรคจิตมักถูกกีดกัน แบ่งแยกอยู่เสมอ ทั้งที่ความจริงแล้วควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับ
คนทั่วไป 

(3) การให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการช่วยเหลือดีกว่าใช้
ชีวิตในโรงพยาบาลควรหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลระยะยาว  

(4)  ให้กำลงัใจในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวอยู่ในสังคม  
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(5) ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนปกติ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดคุยระบายปัญหา เพ่ือผู้ป่วยและ
ญาติจะได้เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

(6) สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ป่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยการรับฟังปัญหาของ
ผู้ป่วยอย่างตั้งใจและให้คำปรึกษาแนะนำ  

(7) ในกรณีที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น พูดคนเดียว กลัวคนมาทำร้าย ญาติไม่ควรตกใจ
หรือกลัว ควรพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยหันไปสนใจสิ่งอ่ืน ญาติไม่ควรตำหนิติเตียนผู้ป่วย โดยเฉพาะถ้าพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นไม่ได้รบกวนผู้อื่น  

(8) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ป่วย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
โดยเริ่มจากการพูดคุยกับคนในบ้านก่อน ไม่ควรแยกตัวหรือเก็บตัวอยู่คนเดียว 

2) การสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตของประชาชน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว

และชุมชน กรมสุขภาพจิตมีแนวทางในการพัฒนาที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
(1) สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิต ที่ทุกคน

ในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเฝ้าระวังในกลุ่มปกติ (หมายถึง คนไทยทุกกลุ่มวัยรวมทั้งผู้พิการ ที่ไม่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช) กลุ ่มเสี่ยง (คนไทยทุกกลุ ่มวัยรวมทั้งผู ้พิการ ที ่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช หรือเกิดปัญหาสุขภาพจิตแล้วแต่ยังไม่ป่วยเป็นโรคจิตเวช) และกลุ่มผู้ป่วย (คนไทยทุก
กลุ่มวัยรวมทัง้ผู้พิการ ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวช ตลอดจนมีความผิดปกติทางจิต)  

(2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวม  
(3) ลดอคติ ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (Stigma & 

Discrimination) 
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience) ให้กับคนไทยในการรับมือกับปัญหา

สุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(5) สร้างความเข้มแข็งของคนไทยในการปรับเปลี่ยนมุมมองการดูแลสุขภาพจิต เพ่ือพัฒนาความ

รอบรูท้างสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) 
(6) สร้างให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิต โรคจิตเวช และสารเสพติด โดยบรรจุเป็นสาระการ

เรียนรู้ไว้ในหลักสูตรแกนกลางและหรือหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับประเภทการศึกษา 
(7) เสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งภายในครอบครัว (Attachment) 
(8) ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

3) การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยมี

ปัญญาอารมณ์ดี และมีความสุข มีแนวทางที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกระบบบริการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 
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(1) ส่งเสริม IQ โดยเพิ่มการเข้าถึงบริการ การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
(2) ส่งเสริม EQ โดยพัฒนาโปรแกรม/เครื่องมือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ทุกกลุ่มวัย 
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
(4)  ส่งเสริมความสุขในคนไทย 
(5) พัฒนานวัตกรรมการส ่งเสริมสุขภาพจิต  (Promotion Program) และป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต (Prevention Program) ในยุคดิจิทัลที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

(6) สนับสนุนและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพในตำบลร่วมกันดูแลสุขภาพจิตคนไทยภายใต้
มาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพจิต 
 

2.3.4 แนวคิดการประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มีหลักการคือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ ตลอดจนบูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการ
ตั้งแต่เริ่มป่วย จนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข ภายใต้การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยจิตเวช ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและสถาบันในสังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน (กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ, 2563) 

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เข้าถึงบริการ มาตรฐานตั้งแต่เริ่มป่วยและ 2) ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการ
ตามมาตรฐานจนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยในแต่ละเป้าประสงค์ มีตัวชี้วัด (ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2561-2565) โครงการสำคัญ และหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัด โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสขุภาพจติและจติเวช 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

เป้าประสงค์ 2.1 ผู้ป่วยจติเวชและผู้มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบรกิารมาตรฐานตั้งแต่เริ่มป่วย  
2.1.1 อัตราการเข้าถึง
บริการของโรคที่สำคัญทาง
จิตเวช  
- โรคออทิสติก (ร้อยละ 
15) 
- โรคสมาธิสั้น (ร้อยละ 
15) 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
- พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบรกิารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรม
สุขภาพจิต 

2. โครงการแก้ไขปัญหาสขุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่น โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ 
กรมสุขภาพจิต 

3. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสขุภาพจติและจติเวช 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 70) 
- โรคจิตเภท (ร้อยละ 74) 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ สอบสวนฯ และเยยีวยา 
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการดแูลช่วยเหลือ 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

 5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิต
แก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน 

สสส. สนับสนุนงบประมาณให้ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 6. โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตที่มีมิติทางเพศภาวะ และ
ความเป็นธรรมทางเพศในชุมชน 

สสส. สนับสนุนงบให้คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นในการ
ดำเนินงาน 

 7. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก โดยการใช้เครื่องมือวินิจฉยั
ภาวะออทิซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

2.1.2 ช่วงเวลาของอาการ
โรคจิตเภทที่ไม่ได้รับการ
รักษา ลดลงหลังจากปี
เร่ิมต้นแผน ร้อยละ 2 

*1. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท กองบริหารระบบวิชาการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

2.1.3 ร้อยละ 50 ของศูนย ์
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
(Primary Care Cluster : 
PCC) 
ในชุมชนมีระบบในการ
ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช 

1. กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิก หมอครอบครัว กองบริหารระบบบรกิารสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

 2. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ กองบริหารระบบบรกิารสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต, โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

 3. โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตที่มีมิติทางเพศภาวะและ
ความเป็นธรรมทางเพศในชุมชน 

สสส. สนับสนุนงบให้ คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
ดำเนินงาน 

2.1.4 ร้อยละ 96 ของ
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียง
สูงต่อการก่อความรุนแรง 
ไม่ก่อความรุนแรงซา 
ภายใน 1 ป ี

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ปว่ยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูงต่อการก่อความ
รุนแรงในชุมชน 

กองบริหารระบบบรกิารสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูงต่อการกอ่
ความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

 4. พัฒนา Application และระบบสารสนเทศโปรแกรม Care Transition 
เพื่อการติดตามผลการดูแลต่อเนื่อง ผู้ปว่ยจิตเร้ือรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
สำหรับ รพ.สต. หรือ อสม. 1) บรกิารผูป้่วย 2) ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ย 

 

เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ป่วยจติเวชและผู้มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการตามมาตรฐานจนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกตสิุข 
2.2.1 ร้อยละ 94 ของ
ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน

1. กิจกรรมบำบัดรกัษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดมีปัญหาสุขภาพจิต 
2. กิจกรรมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 

กองบริหารระบบบรกิารสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสขุภาพจติและจติเวช 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หลังจำหน่ายจากการ
บำบัดรักษา 

3. โครงการพัฒนาแนวทางการบำบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ปว่ยจิตเวชยาเสพ
ติดโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
4. โครงการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 

 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคติด
สุราที่มีภาวะบกพร่องการรู้คิด 

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 

2.2.2 ร้อยละ 70 ของ
ผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษา
แบบผู้ป่วยในมีอาการทาง
จิตหายทุเลา 

*1. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรม
สุขภาพจิต 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดบัเหนือ
ตติยภูม ิ

กองบริหารระบบบรกิารสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

 3. งานราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต 

2.2.3 ร้อยละ 40 ของ
ผู้ป่วยโรคที่สำคัญทางจิต
เวชที่ได้รับการบำบัดรักษา
แล้วมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชพีบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาและ
ออทิสติกของหนว่ยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต 

2. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤติสุขภาพจติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต 

 3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พกิารทางจิตใจหรอืพฤติกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 
 4. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิารทางจิตใจหรือ

พฤติกรรมสู่การมีงานทำ 
 5. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง

ในชุมชน ระดับปฐมภูม ิ
โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

 6. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤติในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

กองบริหารระบบบรกิารสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

 
แนวคดิและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังต่อไปนี้ 
 
1) ทัศนคติต่อระบบบริการสุขภาพจิต 
Schiffman & Kanuk (1994) ระบุว่า ทัศนคติ คือ การแสดงออกที่ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับ สุมาลี วิจักษณ์กุล (2556) ที่กล่าวว่าเป็นการกระทำของแต่ละ
บุคคลที ่แสดงพฤติกรรมออกมาว่าชอบหรือไม่ชอบ มีหลายงานวิจัยที ่ศึกษาทัศนคติต่อบริการต่าง ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ เจนจิรา แสงสุ่ม (2562) ที่ศึกษาทัศนคติในลักษณะของความพึงพอใจ คล้ายกัน
กับงานวิจัยของ วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์ (2554) ที่ศึกษาทัศนคติโดยให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกหรือ
ความเชื่อของบุคคลที่สามารถสะท้อนออกมาให้เห็นรูปแบบของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วยต่อสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นจากความหมายข้างต้นจึงนำไปสู่แนวคิดในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ คือ
การศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต โดยศึกษาจากความพึงพอใจต่อระบบ
บริการที่กลุ่มผู้รับบริการมีต่อระบบบริการสุขภาพจิตที่ได้เข้ารับบริการนั้น ๆ 

 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

30 

2) ความเชื่อม่ันต่อระบบบริหารจัดการขององค์การ 
มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานประเภทให้บริการโดยศึกษาในประเด็น ความ

เชื่อมั่นในคุณภาพของบริการ ภาพลักษณ์องค์การ และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน (ชลลดา มงคลวานิช, 
2563; มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์, 2556) นอกจากนั้นยังพบว่ามีหลายหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
2558; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2563) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลต่อการ
ดำเนินงานขององค์การ โดยได้จำแนกการศึกษาออกเป็นความเชื่อมั่นต่อการบริหารของผู้บริหารระดับสูง และ
ความเชื่อมั่นต่อการบริหารของผู้บริหารระดับหน่วยงาน โดยกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลไว้ 10 ประการ ได้แก่ 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) . หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอ
ภาค (Equity) และ หลักมุ ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) จากงานวิจัยและแนวทางประเมิน
หน่วยงานข้างต้นจึงนำมาสู่แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกประเด็นในการศึกษาความเชื่อมั่นออกเป็น 4 
ประเด็นได้แก่ คุณภาพของบริการ ภาพลักษณ์องค์การ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน และความเชื่อมั่นด้าน
ธรรมาภิบาลขององค์การ (ธันภัทร โคตรสิงห์, 2556) 

 
3) ปัจจัยสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 
แนวทางในการศึกษาปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินั ้นสามารถนำตัวแบบใน

การศึกษาเชิงนโยบายมาศึกษาได้ในหลายมิติ เช่น ศึกษาจากหลักการและเหตุผลของนโยบายที่จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติ สมรรถนะขององค์การในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานที่  วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้านการจัดการภายในหน่วยงาน เช่น ภาวะผู้นำและความร่วมมือ ซึ่งใน
ประเด็นสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต  

 

ภาพที่ 4 ตัวแบบด้านการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) 
ที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 136; ธันภัทร โคตรสิงห์, 2556: 69. 
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แนวคิดปัจจัยสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตมีความสอดคล้องกับตัวแบบด้านการพัฒนา

องคการ (Organization Development Model) ของวรเดช จันทรศร (2551) ดังภาพที่ 4 ซึ่งเน้นการมีสว่น
ร่วมขององค์การเป็นสำคัญโดยมาจากความเชื่อพื้นฐานวาการนํานโยบายมาปฏิบัติใหบังเกิดความสําเร็จน
าจะเปนเรื่องของการจูงใจ การใชภาวะผูนําที่เหมาะสม การสรางความผูกพันของสมาชิกในองคการ การมีส
วนรวมเพ่ือใหเกิดการยอมรับ ตลอดจนการสรางทีมงานมากกว่าการมุงใชการควบคุม หรือใชอํานาจทางรูปนัย
ของผูบังคับบัญชาทั้งนี้เพราะการแบงแยกวาการกําหนดนโยบายเปนเรื่องที่ควรมาจากระดับสูง และการปฏิบัติ
ตามนโยบายเปนเรื่องของผูที่อยูในระดับลางเปนเรื่องที่ขัดกับสภาพความเปนจริง การทําใหผูปฏิบัติตระหนัก
ในความสําคัญของนโยบายและเห็นวาความสําเร็จของนโยบายคือความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมีสวนเกี่ยวข
องทุกคนจึงนาจะสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวากลยุทธอื่น ๆ (ธันภัทร โคตรสิงห์, 
2556) 

2.3.5 แนวคิดการประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ มีหลักการคือ ผู้มี

ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช ได้รับการคุ้มครองสิทธิ การส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต และได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่การคัดกรอง นำส่ง ดูแลบำบัดรักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพ จนกระทั่งจำหน่าย และติดตามอย่างต่อเนื่องให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายสุขภาพจิต เพื่อลดความผิดปกติ ความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รายละเอียดตัวชี้วัด (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565) โครงการสำคัญ และหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องดังตารางที ่5 

 
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัด โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

เป้าประสงค์ 3.1 ผูป้ว่ยจิตเวชได้รับการคุม้ครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกนัปญัหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

3.1.1 ร้อยละ 85 ของ
ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการ
ดูแลตาม พ.ร.บ.
สุขภาพจิต ได้รับการ
ติดตามอย่างต ่อเนื่อง 

1. โครงการส่งเสริมให้การศกึษา พ.ร.บ. สุขภาพจิต แก่องคก์รและแกนนำ 
2. โครงการพัฒนาทกัษะบุคคลออทิสติกและบกพรอ่งพัฒนาการสร้าง
คุณภาพชีวิตทีด่ีระบบสุขภาพ ระบบการศกึษา ระบบการสร้างเสริมอาชีพ 
และการสรา้งเสรมิศีลธรรม 

มูลนิธอิอทิสตกิไทย 

3. โครงการเตรยีมความพรอ้มให้ผู้บกพร่องทางจิตเข้าถึงสทิธิภาพการจ้าง
งาน 

สมาคมเพือ่ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 

4. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและการเข้าถงึบริการนิติสขุภาพจิต สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 *5. โครงการพัฒนาระบบการดแูลสุขภาพจติครบวงจรด้วยกลไกทาง
กฎหมาย 
- การติดตามข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชทีเ่ข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายตาม
พระราชบัญญัติสขุภาพจิต ไดร้ับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี 

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมสขุภาพจติ 

 6. บูรณาการระบบการดแูลผู้ป่วยจิตเวชไรบ้้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สสส. สนับสนนุงบประมาณให้คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการดำเนินงาน 

 7. โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตอ้งคดทีี่
มีปัญหาด้านจติเวช 

มูลนิธิสถาบันพัฒนานิตจิิตเวชเดก็ และ
เยาวชน และครอบครัว 

 8. โครงการ “การแก้ไข บำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่กระทำ
ความผิดตามคำส่ังศาล” 

สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม 

3.1.2 ร้อยละ 70 ของ
ผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนที่
ได้รับการดูแลจากผู้รับ
ดูแลผูป้่วยจิตเวช 
(Caregiver) อยา่ง
ถูกต้องและมีมาตรฐาน 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจติสำหรับผู้ต้องขังจิตเวช สถาบันกัลป์ยาณร์าชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต 

2. โครงการสุขภาพจิตศกึษาหลักสูตรสายใยครอบครัว 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้มีประสบการณ์ตรงให้เป็น
ผู้ให้บริการด้านการส่งเสริมสขุภาวะ 
4. โครงการหลกัสูตรพฒันาสขุภาวะ 
5. โครงการรณรงค์สมัมนาให้ความรู้ดา้นการคืนสู่สุขภาวะและการเสริมพลัง 

สมาคมสายใยครอบครัว 

 6. โครงการตั้งองค์กรผู้ดแูลและเสรมิสร้างให้แข็งแรง สมาคมสมาพนัธ์ผู้ดแูลไทย 
 7. โครงการศนูย์บรกิารส่งเสริมทักษะชวีิตบคุคลออทิสติกโดยครอบครัวและ

ชุมชน 40 จังหวัด 
มูลนิธอิอทิสตกิไทย 

 8. โครงการบ้านส่งเสรมิสิทธิให้ผู้บกพรอ่งทางจิต สมาคมเพือ่ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 

3.1.3 ร้อยละ 50 ของ
สถานบริการ ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นสถาน
บำบัดรักษาตาม พ.ร.บ. 
สขุภาพจิต 

1. โครงการพัฒนาระบบการดแูลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 
-การขึ้นทะเบียนสถานบริการเป็นสถานบำบัดรักษาตามพระราชบัญญตัิ
สุขภาพจิต 

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงานกรมสขุภาพจิต 

 
แนวคิดการประเมินที่เก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีดังต่อไปนี้ 
1)  ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ในส่วนของการประเมินการรับรู้และความเข้าใจ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551 มีทั้งหมด 6 หมวด 54 

มาตรา ประกอบด้วย หมวด 1 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ มีสองส่วนคือ ส่วนแรก เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง 
การดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ และส่วนที่สอง เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการบำบัดรักษา หมวด 2 ว่าด้วยเรื่องสิทธิต่าง ๆ ของผู้ป่วย หมวด 3 เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา
ทางสุขภาพจิต หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องการอุทธรณ์ หมวด 5 เรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่ และ หมวด 6 บทกำหนด
โทษ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 36 ก, 2551) มีสารสำคัญเกี่ยวกับ การนำบุคคลที่มีภาวะอันตราย
หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาให้ได้รับการบำบัดรักษา ภาวะอันตรายที่กล่าวถึงคือ อันตรายที่
เกิดขึ้นจากความผิดปกติทางจิต ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิดหลงผิดหรือพฤติกรรมที่เป็น
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เหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น เช่น เมื่อมีผู้ป่วยทางจิตมีพฤติกรรม
อาละวาด ทำร้ายคนรอบข้าง ผู้ที่พบเห็นสามารถแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ให้
ดำเนินการพาบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานบำบัด เพื่อให้บุคคลผู้นั้นได้เข้า
รับการรักษาอาการทางจิต หรือพฤติกรรมผิดปกตินั้นในโรงพยาบาล แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ยินยอมเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลก็ตามแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายระบุไว้ โดยมีสาระที่สำคัญเกี่ยบกับระบบบริการสุขภาพจิต
ดังต่อไปนี้ (พ.ญ. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, 2551) 

เรื ่องสิทธิผู ้ป่วย (มาตรา 15) ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้ (1) ได้รับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทาง
การแพทย์โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (2) ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี ่ยวกับการเจ็บป่วยและการ
บำบัดรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติให้เปิดเผยได้  และ (3) ได้รับความคุ้มครองจากการวิจัย 
ตามมาตรา 20 และ (4) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบอื่น ๆ ของรัฐ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

การทำวิจัยกับผู้ป่วย (มาตรา 20) การวิจัยใด ๆ ที่กระทำต่อผู้ป่วยจะกระทำได้ ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
การวิจัยในคนด้วย และความยินยอมนี้ผู้ป่วยจะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึง  18 ปีบริบูรณ์ 
หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต  หรือผู้
บกพร่องทางพัฒนาการหรือสติปัญญา ให้คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล เป็นผู้ให้
ความยินยอมแทน) 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย (มาตรา 16) ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการ
ที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ป่วย เว้นแต่ ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยอื่น หรือ เพื่อความ
ปลอดภัยของสาธารณชน หรือ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย 

การบำบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกาย การกักบริเวณ หรือแยกผู้ป่วยจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่เป็นความ
จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเอง บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยต้องอยู่ภายใต้การดูแล
อย่างใกล้ชิดของผู้บำบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรา 17) 

การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy, ECT) ให้กระทำได้ในกรณีที่ผู้ป่วยให้
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องรับทราบถึงเหตุผลความจำเป็น ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน 
ประโยชน์ของการบำบัด แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็น การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา ส่วนการให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษา ใน
กรณีที ่ผู ้ป่วยมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการ
บำบัดรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต หรือผู้บกพร่องทางพัฒนาการหรือสติปัญญา ให้คู่สมรส บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล เป็นผู้ให้ความยินยอมแทน (มาตรา 18) 

การทำหมันผู้ป่วยจะทำไม่ได้ เว้นแต่ผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบำบัดรักษา หรือใน
กรณีที ่ผู ้ป่วยมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการ
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บำบัดรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต หรือผู้บกพร่องทางพัฒนาการหรือสติปัญญา ให้คู่สมรส บุพ การี 
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล เป็นผู้ให้ความยินยอมแทน (มาตรา 19) 

การบำบัดรักษาจะกระทำไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจำเปน ในการบําบัดรักษา 
รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและได้รับความยินยอมจากผูปวย เว้นแตเปนผูปวยที่มีความ
ผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ คือ มีภาวะอันตราย หรือ มีความจําเปนต้องได้รับการบําบัดรักษา 
(มาตรา 21 มาตรา 22) 

มาตราที่เกี่ยวข้องกับบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) หมายถึง การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช
หรือ จิตเวชยาเสพติด ที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื ่น ได้แก่พฤติกรรมทำลายสิ ่งของ พฤติกรรมทำร้ายตนเอง พฤติกรรมทำร้ายผู ้อื ่น เป็นต้น 
จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วนเพ่ือลดความรุนแรงของพฤติกรรมนั้น โดยมีการจัดบริการเพ่ือให้การดูแล
ภาวะจิตเวชฉุกเฉินเบื้องต้น (มาตรา 27) เพื่อลดอาการรุนแรงของพฤติกรรมตามความจำเป็น และสามารถ
จัดการอาการให้สงบลงได้ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2563) 

สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต มีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่ง หรือส่ง
ต่อจากแพทย์ ให้ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการบุคคลนั้นโดยละเอียด ภายใน 30 วัน และให้มีการพิจารณา
ว่าบุคลนั้นต้องเข้ารับการบำบัดรักษาหรือไม่ (มาตรา 29) คณะกรรมการบำบัดรักษากำหนดวิธีการและ
ระยะเวลาการบำบัดรักษาตามความรุนแรงของความผิดปกติทางจิต แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง 
ขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งครั้งแรกหรือครั้งถัดไป (มาตรา 30) ให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาพิจารณาผลการบำบัดรักษาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาบำบัดรักษาในแต่ละครั้ง
ตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในระหว่างการบำบัดรักษา เมื่อแพทย์ผู ้บำบัดรักษาเห็นว่า ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาจนความ
ผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้แพทย์จำหน่ายผู้ป่วยดังกล่าวออกจาก
สถานพยาบาล และรายงานผลการรักษาบำบัดรักษาและการจำหน่ายผู้ป่วยให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
ทราบโดยไม่ช้า ทั้งนี้ ให้แพทย์ติดตามผลการบำบัดรักษาเป็นระยะ  (มาตรา 31) ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการ
บำบัดรักษาจนอาการทุเลา ให้แจ้งญาติมารับกลับ ในกรณีที ่ไม่มีผู ้ร ับดูแล ให้แจ้งหน่วยงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการ ไม่มีสิทธิ์จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านเอง (มาตร 40) 

 กรณีที่ผู้ป่วยได้รับคำสั่งให้เข้ารับการบำบัดรักษาแต่ไม่เห็นด้วย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน โดยผู้มีสิทธิอุทรได้แก่ ผู้ป่วย คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้
อนุบาล หรือผู้ซึ่งดูแลผู้ป่วย (มาตร 42) 

พนักงานเจ้าหน้าที ่ มีอำนาจในการประสานงานกับตำรวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองเข้าไปใน
เคหสถานในการนำตัวบุคคลที่มีภาวะอันตรายหรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษามาบำบัดรักษาใน
โรงพยาบาลได้ ทั้งท่ีพบเห็นหรือได้รับแจ้ง (มาตรา 42) 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
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ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 50) 

ผู้ใดแจ้งความเท็จ ว่าบุคคลนั้น ๆ มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีความผิดปกติทางจิต โดยมีเจตนากลั่น
แกล้งให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ (มาตรา 51) 

2)  แนวทางในการขับเคลื่อน ผลักดัน และบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต 
ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อน ผลักดัน บังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตและมาตรการทางกฎหมาย ที่

สนับสนุนให้ผู ้ป่วยจิตเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม กรมสุขภาพจิตมีแนวทางในการพัฒนางาน ดังต่อไปนี้ 
(1) การขับเคลื่อน ผลักดันและบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต อย่างเปน็ระบบและเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยจิตเวชและผู้รับดูแลผู้ป่วยจิตเวช (Caregiver) (2) พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต หรือ
ระบบการดูแลผู้มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวช หรือผู้ป่วยจิตเวชในกระบวนการยุติธรรม (3) สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม และภาคีเครือข่ายด้านสังคมในการ
ดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต (4) จัดตั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้รับดูแลผู้ป่วยจิต
เวช (Caregiver) ให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) แก้ไขเพิ่มเติมหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัย
เสี่ยงและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต(6) กำหนดมาตรฐาน ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบการดำเนินงานสถานรับดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นเอกชน เพื่อกำกับควบคุมองค์การที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย (7) พัฒนาและสนับสนุนการให้
สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช และผู้รับดูแลผู้ป่วยจิตเวช (Caregiver) รวมถึงจัดหา
สวัสดิการสำหรับผู้รับดูแลผู้ป่วยจิตเวช (Caregiver) (8) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยจิตเวช (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2561) 

 
2.3.5 แนวคิดการประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญ
กับการบริหารจัดการระบบสุขภาพจิตตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
ทั่วทั้งระบบ พัฒนาการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบการเงิน การคลังและระบบประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  
โดยผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-
2565) โครงการสำคัญ และหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องดังตารางที่ 6 
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ตารางที ่6 ตัวชี้วัด โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสขุภาพจิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

เป้าประสงค์ 4.1 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
4.1.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจิต ต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Proportion of 
Mental Health Expenditure per Health 
Expenditure) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 

1. โครงการศึกษาการกำหนดสัดสว่น
งบประมาณด้านสุขภาพจติเพื่อนำไปสู่การ
ติดตามและประเมินผลดา้นสุขภาพจิตใน
ระดับประเทศ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

4.1.2 ร้อยละ 45 ของหน่วยบริการด้าน
สุขภาพจิตทีม่ีผลการประเมินระดบัคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านเกณฑ ์

*1. โครงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล กรม
สุขภาพจิต 

4.1.3 สัดส่วนบุคลากรสายงานหลกัด้าน
สุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน 
- จิตแพทย์ทั่วไป 1.0 
- พยาบาลจิตเวช 7.5 
- นักจิตวิทยาคลินิก 0.8 
- นักสังคมสงเคราะห์ 1.0 
- นักกิจกรรมบำบดั 1.0 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมสุขภาพจิต 

เป้าประสงค์ 4.2 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ 
4.2.1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ที่สามารถ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและ 
จิตเวชของประเทศ (เป้าหมายสะสม) 20 เรื่อง 

1. การพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพจติด้วย
กระบวนการวิจยั 

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี
เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพจติของคนไทย
ในพื้นที่ 

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต ร่วมกับหน่วยงาน
สังกัดกรมสุขภาพจติ 

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัด้าน
สุขภาพจิตและจติเวช 

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต 

 4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวน 
และการวจิัยทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต 

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต 

 5. โครงการพัฒนาระบบงานคลินกิให้การ
ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

4.2.2 จำนวนประเด็นความรู้ที่ใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงในระบบสารสนเทศสุขภาพจิต 
(เป้าหมายสะสม) 25 เรื่อง 

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพจิตให้มีคณุภาพเพื่อเปน็แหล่ง
อ้างอิงในระดับภูมิภาคอาเซียน 

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต 

2. โครงการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ
สุขภาพจิตเพื่อให้รองรับกับฐานข้อมูล 
ระดับประเทศ (Big Data) 

สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสขุภาพจิต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 *3.โครงการพัฒนาระบบดิจิทลัเพือ่
สนับสนุนงานสุขภาพจิต 

สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศกรม
สุขภาพจิต 

 
แนวคิดการประเมินที่เก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีดังต่อไปนี้ 
1) ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดแนว

ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen Centered) หน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องมีการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์การให้ดีขึ ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ม.ป.ป.) วรัญญา เขยตุ้ย, ชัญญานุช ทิวะสิงห์, วลัยพร ราชคมน์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ
คาดหวังของผู้มารับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม โดยให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า หมายถึง ความ
ต้องการ ความรู้สึก หรือความคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อสิ่งใด ๆ โดยที่ความคาดหวังนั้นอาจจะเป็นคาดการณ์
อนาคตในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการอีกด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
นเรศวร (2558) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรมาจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ และความประทับใจหลังจากที่ได้รับบริการนั้น  

นอกจากนี้งานวิจัยของ พรชัย ดีไพศาลสกุล (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้รับบริการ
ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล โดยกล่าวถึงคุณภาพบริการไว้ในภาพรวมว่า หมายถึง “การได้รับการเอาใจใส่
ของบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการอำนวยความสะดวก และอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี” และจำแนกความคาดหวังต่อบริการไว้เป็น 9 ด้าน ได้แก่ (1) แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ วินิจฉัยได้
ตรงกับโรค สามารถทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นและยอมรับสื่อสารภาษาที่สื่อความเข้าใจง่าย เป็นต้น (2) พยาบาล ที่
มุ่งเน้นด้านการดูแล เอาใจใส่ มีความจริงใจ และอัธยาศัยที่ดีกับผู้ป่วย (3) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โดยใช้ในระดับที่เหมาะสม ราคาที่เหมาะสม มีการสื่อสารทำความเข้าใจกันไว้ก่อนในแผนการรักษาพยาบาล 
เป็นต้น (4) เภสัชกร ที่ให้ความสำคัญกับการอธิบายรายละเอียด คุณสมบัติของยา วิธีการใช้ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
การเก็บรักษายาให้มีคุณภาพดี ข้อควรระมัดระวังในการใช้ยา และควรมีการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ คำเตือน
บนฉลากยาต้องมีความชัดเจนสังเกตง่าย ตัวอักษรมีขนาดใหญ่และมีสีที่สะดุดสายตาของผู้ป่วย (5) สถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งบรรยากาศและความสะอาดของสถานที่ ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการ (6) 
ด้านชื่อเสียงและมาตรฐานการรับรอง ของโรงพยาบาลในระดับสากลต่าง ๆ เช่น JCI (Joint Committee 
International Accredit), HA (Hospital Accredit) จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ
บริการที่มีมาตรฐานได้ในเบื้องต้น (7) ความคุ้มค่า ประเมินได้จากความรู้สึกว่าได้รับการแก้ไขโรค มีอาการ
ทุเลาลงจากการได้เข้าสู่ระบบบริการ มีความคืบหน้าในการรักษาที่สามารถอธิบายอาการโรคได้อย่างชัดเจน
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ถูกต้องแม่นยำ เป็นต้น (8) การประเมินราคาค่ารักษาพยาบาลการประเมินราคาก่อนการรักษาที่มีราคา
ระดับสูงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษา เนื่องจากบางกรณีผู้ป่วยและผู้รับบริการไม่มีการ
จัดเตรียมสำรองเงินไว้ในกรณีฉุกเฉินเป็นการล่วงหน้า (9) บริการที่ประทับใจ การมีอัธยาศัยที่เป็นมิตร การ
กล่าวคำทักทาย พูดจาที่สุภาพ แสดงความเคารพนบน้อม การแสดงถึงการให้เกียรติอย่างเต็มใจที่จะให้บริการ
อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ 

 
2) การยอมรับและความเชื่อม่ัน 
การยอมรับและความเชื่อมั่นขององค์การมีความสัมพันธ์กัน (อังค์วรา เพียรธรรม, 2559) โดยมีผู้ให้

ความหมายความเชื่อมั่นว่าหมายถึง ความสามารถในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการ 
หรือพนักงานขององค์กร ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม ขององค์การซึ่งเป็น
ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ และมีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยมและ
เป้าหมายขององค์การ พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กรซึ่งเป็น เป้าหมายของตนด้วยมีความเชื่อว่าองค์การ
เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทำงานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยความเชื่อมั่นจะ
เป็นพลังอำนาจอย่างหนึ่งที่สามารถเอาชนะความกังวลใจและความไม่แน่นอนได้ (ศศิกานต์ คล่องกิจการ, 
2560) ในแง่ของความเชื่อมั่นต่อบริการ มีผู้ให้ความหมายว่าความเชื่อมั่น (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้รับบริการ โดยจะต้องแสดงถึงความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
ในการให้บริการ (สายฝน เลิศพิทักษธรรม, 2558) มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการโดย
ศึกษาจาก ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้ ด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน ด้านการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านทัศนคติหรือเจตคติต่อวิชาชีพ (นันทนา ศรีพระ
นาม, ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์, และสลักจิต นิลผาย, 2557) 

3) ประเด็นความเชี่ยวชาญและศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
หน่วยงานด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในแต่ละประเด็น 

ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ศูนย์ความเชี่ยวชาญและประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

หน่วยงาน  ประเด็นความเป็นเลิศเฉพาะทาง(19 ประเด็น) 
1. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic Psychiatry) 
2. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ 

สุขภาพจิตวัยรุ่น ( Adolescent Mental Health ) 

3. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ออทิซึม (Autism) 
4. สถาบันราชานุกูล ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual disability) 
5. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พัฒนาการช้า (Delayed Development) 
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หน่วยงาน  ประเด็นความเป็นเลิศเฉพาะทาง(19 ประเด็น) 
6. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรคซึมเศร้า (Depression) 
7. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมองและจิตใจ (Brain and Mind) 
8. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ (Geriatric Mental Health and 

Psychiatry) 
9. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ป้องกันฆ่าตัวตาย (Suicide Prevention) 
10. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ วิกฤติสุขภาพจติจากภัยพิบตัิ (Trauma and Crisis Mental Health) 

11. โรงพยาบาลสวนปรุง ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Related Mental 
Health Problem) 

12. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช
นครินทร์ 

จิตเวชสารเสพติด (Addictive Psychiatry) 

13. โรงพยาบาลศรีธัญญา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช (Psychiatric 
Rehabilitation) 

14. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จิตเวชทางเลือก (Alternative Psychiatry) 
15. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์ สุขภาพจิตชุมชน (Mental Health care in Community) 

16. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์ จิตเภท (Schizophrenia) 
17.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม (Transcultural Service) 
18. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

สุขภาพจิตชุมชน : เด็กและวัยรุ่น (Community Mental 
Health Service : Child and Adolescent) 

19.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต ้ สุขภาพจิตโรงเรียน (School Mental Health Based 
Program) 

2.4 ประเด็นในการประเมินแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 -2565) ของกรม
สุขภาพจิต 

วิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข มีเป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์เมื่อสิ้นแผนฯ คือ ประการแรก 
งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 ประการที่สองประชาชนมีสุขภาพจิตดี 
มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และประการที่สามบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ ได้แก่ 1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ย (IQ ไม่ต่ำกว่า 100) 2) ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 3) อัตรา
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การฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 4) ร้อยละ 85 ของคนไทยมีสุขภาพจิตดี และ 5) 
บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีค่าเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่า 67  

พันธกิจของกรมสุขภาพจิตคือ 1) สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแล
สุขภาพจิตของตนเอง 2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ  และ 3) 
พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต เพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ ผ่านค่านิยมทั้ง 6 
ประการของกรมสุขภาพจิตได้ แก่ 1) หัวใจบริการ (Service Mind, Public Mind) คือ การมีจิตใจพร้อม
ให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม 2) 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค (Efficiency, Effectiveness, Equity) คือ การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) สัมพันธ์
เครือข่าย (Network) คือ การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้วยจิตใจ
ที ่เปิดกว้าง เรียนรู ้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื ่อให้เกิดผลสำเร็จและมีความสุข 4) ทำงานเป็นทีม 
(Teamwork) คือ การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การมีน้ำใจช่วยเพื่อนร่วมงาน การ
ประสานใจและกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการมีส่วนร่วมในการ
กำหนดเป้าหมาย 5) โปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability) คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน และพร้อมเปิดเผย
ข้อมูล และ 6) เรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง Learning (Personal, Team, Organization) คือ การเรียนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์
ความรู้ใหม ่ๆ พร้อมทั้งยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และกล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ในส่วนนี้กล่าวถึงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งได้มีการ
ปรับแผนใหม่ที่ใช้ดำเนินการในปี 2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ปรับ
เป็น “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ของกรมสุขภาพจิต วาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
-2565)” ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดจน แนวทางการดำเนินงานหลัก ๆ ที่สอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) โดยแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ของกรมสุขภาพจิต วาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

2.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าประสงค์คือ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยจำแนกตัวชี้วัดเป้าประสงค์ออกเป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ดังตารางที่ 8 

ยุทธศาสตร์นี้มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 
4.0 (IQ/EQ/CPR) 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 3) เสริมสร้าง
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สุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน 4) สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 5) 
บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ 6) สร้างการมี
ส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 
ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนปฏิบัติราชการฯ กรมสุขภาพจิต 

 

 

ที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 - 2565) 

ยุทธศาสตร์นี้มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 
4.0 (IQ/EQ/CPR) 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 3) เสริมสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน 4) สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 5) 
บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ 6) สร้างการมี
ส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความ
เชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ดังตารางท่ี 9 
 สำหรับเป้าประสงค์ 2.1 มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ได้แก่ 1) บูรณาการระบบบริการ
สุขภาพจิต เข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) และ 2) พัฒนา
ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ส่วน เป้าประสงค์ 2.2 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนา
หน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital 2) พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
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และ 3) พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตให้
ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0 

 
ตารางที่ 9 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 

  
 

  

ที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 - 2565) 

2.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าประสงค์ คือ ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหา

สุขภาพจิต มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายปี 2565 คือ ร้อยละ 45 ของประชาชนที่มีความตระหนัก
และเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เสริมสร้างความรอบรู้ และ
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน (Mental Health Literacy) และ 2) สนับสนุนให้ครอบครัว/
ชุมชน ยอมรับ และให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต 

2.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าประสงค์ กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายปี 2565 คือ ผลการประเมินระดับคุณธรรมและ
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ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต 90 คะแนน มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 กลยุทธ์ได้แก่ (1) 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงในยุคดิจิท ัล  (Digital 
Transformation) (2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะที่หลากหลาย  (Multitasking) เพื ่อรองรับระบบ
ราชการ 4.0 และประเทศไทย 4.0 (3) พัฒนาระบบการสร้างความสุขของบุคลากรกรมสุขภาพจิต (4) พัฒนา
ระบบการบริหารองค์การกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (5) พัฒนาคุณภาพระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานกรม
สุขภาพจิต และ (6) พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

2.5.5 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการฯ และ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ 

โครงการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้เป็นการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) เป็นหลัก โดยในส่วนนี้จึงจะแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนในเบื้องต้นระหว่าง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ ว่าสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ในบ้างในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ ดังตารางที่ 9 ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกรอบ
ในการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 2 แผน ในบทต่อไป 

ตารางที ่10  เชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการฯ และ แผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติฯ 

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
ระยะแรก (2561 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 

3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอด
ช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสขุภาพจิตของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ตัวช้ีวัด 1.1.3 ร้อยละ 75 ของคนไทยได้รับการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตตามช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจิต ป้องกนัและควบคุมปจัจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
- ปฐมวัย: ร้อยละ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35) 
- วัยเรียน: ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ
สติปัญญาตำ่กว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรยีนรู้ ออทิสติก  
และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดี
ขึ้น  (ร้อยละ 90) 

เป้าประสงค์ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้
คนไทย มีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
1.2.1 ร้อยละของเด็กท่ีมี IQ ต่ำกว่า 100 ได้รับการพัฒนา 
(ร้อยละ  
1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกผูสู้งอายุ/
คลินิกโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังไดร้ับการคัดกรองภาวะซมึเศร้า 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
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แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
ระยะแรก (2561 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 

3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
- วัยรุ่น: ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – 
อารมณ์ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 95) 
- วัยทำงาน: ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจติดี 
ร้อยละ 85 
- วัยสูงอาย:ุ ร้อยละของผู้สูงอายุมสีุขภาพจิตดี ร้อยละ 85 

เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสขุภาพจิตของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์ร้อยละ 40 ของคนไทยที่มีความตระหนัก
และเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละ 45 ของประชาชนท่ีมีความ
ตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

เป้าประสงค์ 2.1 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสขุภาพจิตและ
จิตเวชเข้าถึงบริการมาตรฐานต้ังแต่เร่ิมป่วย  
 

เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
2.1.1 อัตราการเข้าถึงบริการของโรคที่สำคญัทางจิตเวช  
- โรคออทิสติก (ร้อยละ 15)  - โรคสมาธสิั้น (ร้อยละ 15) 
- โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 70) - โรคจติเภท (ร้อยละ 74) 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 2.1 
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน 
- โรคจิตเภท (Schizophrenia) รอ้ยละ 85 
- โรคซึมเศร้า (Depression) ร้อยละ 74 
- โรคออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder : ASD) ร้อย
ละ 65 
- โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder : 
ADHD) ร้อยละ 30 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์2.1.4 ร้อยละ 96 ของผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซา 
ภายใน 1 ปี 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 2.1  
- ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 90 

เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสขุภาพจิตและ
จิตเวชได้รับบริการตามมาตรฐานจนหายทุเลา สามารถอยู่
ในชุมชนได้อย่างปกติสุข 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
2.2.1 ร้อยละ 94 ของผู้ป่วย 
จิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจาก
การบาบัดรักษา 
2.2.2 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วย
ในมีอาการทางจิตหายทเุลา 

 
 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 2.1 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคจติเภทไดร้บัการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 
เดือน 
- ร้อยละของผู้ป่วยจติเวชยาเสพตดิที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของ
แต่ละระบบและได้รบัการตดิตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate) 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
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แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
ระยะแรก (2561 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 

3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
2.2.3 ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคทีส่ำคัญทางจิตเวชที่ไดร้ับการ
บำบัดรักษาแล้วมีคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

- ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตไดร้ับ
การเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจติ ร้อยละ 85 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 4.1 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการบริหาร
จัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
4.1.2 ร้อยละของหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตทีม่ีผลการ
ประเมินระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45 

เป้าประสงค์ 4.1 กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
ผลการประเมินระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต 90 คะแนน 

  



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
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บทที่ 3 วิธกีารประเมินผล                   

การประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีการประเมินแบบผสม  (Mixed 
method) ระหว่างระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการประเมิน 

กรอบแนวคิดในการประเมินจำแนกออกเป็น 2 กรอบแนวคิด รับใช้วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิดที่ 1 
กรอบแนวคิดที่ 1 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม (ดังภาพที ่5) ซึ่งจะรับใช้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 4 
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนาสุขภาพจิต

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
 

กรอบแนวคิดที่ 2 
กรอบแนวคิดที่ 2 เป็นกรอบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ (ดังภาพท่ี 6) ซึ่งรับใช้วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3  
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของ

แผนงาน / โครงการสำคัญ  
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของกรมสุขภาพจิต  
 



 

 
 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 



 

 
 

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 



 

3.2 พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 

การวิจัยประเมินผลในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงประชาชนที่
เกี่ยวข้อง ใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำแนกเป็น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 50 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตในทุกระดับ โดยสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball 
sampling) เพื ่อค้นหาผู ้ที ่ร ับผิดชอบและสามารถให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการดำเนินงานที ่เกี ่ยวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต และโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกระบบบริการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 

1) ผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต จำนวน 3 คน ประกอบด้วยรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย และ
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  

2) ผู้บริหารระดับกลางที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 15 คน 
ประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
(2) ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลางในกรมสุขภาพจิตที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ และรับผิดชอบโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ หรือ รับผิดชอบโครงการสำคัญตาม
ยุทธศาสตร์ และ (3) ผู้อำนวยการจากหน่วยบริการสุขภาพจิต ที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ รับผิดชอบ
โครงการตามยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และ/หรือ รับผิดชอบตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายหลักในแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ และ/หรือ รับผิดชอบโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ 

3) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจำนวน 15 คน ประกอบด้วย บุคลากรจาก
กองส่วนกลาง ศูนย์สุขภาพจิต และหน่วยบริการสุขภาพจิต มีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังภาพที่ 7  

4) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจากหน่วยงานภายนอกกรมสุขภาพจิต 
จำนวน 5 คน เลือกหน่วยงานที่มีโครงการตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 3 โครงการขึ้นไป 

5) ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข 12 
คน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ 3 โครงการขึ้นไป หรือ รับผิดชอบตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
หลักของแผน จำนวน 12 คน  
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ภาพที่ 7 เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงานที่จะสัมภาษณ์บุคลากรระดับปฏิบัติการ 

3.2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามจำนวน 400 คน กำหนดขนาดโดยการกำหนด

โควตา จำแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 200 คน โดยแบ่งเป็น สองกลุ่ม ได้แก่  
1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข 200 คน ประกอบด้วย

บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต เครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุข และเครือข่ายภายนอกระบบบริการ
สาธารณสุข กระจายการเก็บข้อมูลทั้ง 13 เขตสุขภาพ และ  

2) กลุ่มประชาชน 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายของโครงการสำคัญตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จำนวน 100 คน และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการในระบบบริการสุขภาพจิต 100 คน กระจาย
การเก็บข้อมูล ภาคละ 50 คน (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้) 

3.3 เครื่องมือที่ใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก แบบสอบถามทั้งที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ แบบวัดประเมินรวมค่าสำหรับวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.3.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างใช้สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน จำแนก

เป็น 3 ชุด (เอกสารแนบ 1) ใช้กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้  
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A1 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสำหรับผู้บริหาร ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง 3 คน ผู้บริหารระดับกลาง 15 คน และ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ (ภายนอกกรม) จำนวน 5 คน รวมเป็น 23 คน 

A2 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 15 คน 

A3 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสำหรับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงาน ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 12 คน 

 
3.3.2 แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
เครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างใช้สำหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จำแนกออกเป็น 3 ชุด (เอกสารแนบ 3) แต่ละชุดใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้ 

C1 แบบสอบถามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโครงการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 100 คน ข้อคำถามประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 การยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
ส่วนที่ 3 ความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต  

C2 แบบสอบถามประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ
ประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสุขภาพจิต 100 คน ข้อคำถามประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบบริการของกรมสุขภาพจิต  
ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  
ส่วนที่ 4 การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  

C3 แบบสอบถามเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 8 
ส่วนหลัก ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต  
ส่วนที่ 2 การรับรู้เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551  
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551  
ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อประเด็นความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
ส่วนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพจิต 
ส่วนที่ 6 การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกรมสุขภาพจิต 
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 ส่วนที่ 7 การรับรู้ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต 
 ส่วนที่ 8 การยอมรับในความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ของกรมสุขภาพจิต 

3.4 ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมิน 

 ในการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-
2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มีการกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน 45 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 11 เกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย 

1. บริบทการเกิดยุทธศาสตร์ 
1.1 สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพจิต 

(1) การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
สุขภาพจิต 

- มีการวิเคราะห์และ
นำมาเป็นประเด็นใน
การวางแผน 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1.2 การวิเคราะห์
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) การวิเคราะห์
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ในและนอก
เครือข่ายสุขภาพจิต 

- มีการวิเคราะห์และ
นำมาเป็นประเด็นใน
การวางแผน 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1.3 การวิเคราะห์
นโยบายและแผน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3) การวิเคราะห์
นโยบายและแผน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิต 

- มีการวิเคราะห์และ
นำมาเป็นประเด็นใน
การวางแผน 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1.4 การสนับสนุน
จากเครือข่าย
สุขภาพจิต 

(4) การสนับสนุน
จากเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก
ระบบบริการ
สาธารณสุข 

- มีการวิเคราะห์และ
นำมาเป็นประเด็นใน
การวางแผน 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
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2. กระบวนการจัดทำและเนื้อหายุทธศาสตร์   
2.1 กระบวนการ
จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ 

(5) กระบวนการ
จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ 

- มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์อย่างเป็น
ระบบและครบตาม
กระบวนการ 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.2 ความ
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา
สุขภาพจิต 

(6) ความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
สุขภาพจิต 

- มีความสอดคล้อง - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.3 ความ
สอดคล้องกับ
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(7) ความสอดคล้อง
กับความต้องการ
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- มีความสอดคล้อง - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.4 ความ
สอดคล้องกับ
นโยบายและการ
วางแผนอื่นๆ 

(8) ความสอดคล้อง
กับนโยบายและการ
วางแผนอื่นๆ 

- มีความสอดคล้อง - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.5 การเชื่อมโยง
กับเครือข่าย
สุขภาพจิต 

(9) การเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายทั้งในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข  

- มีการเชื่อมโยง - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.6 ความ
สอดคล้องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิต 

(10) ความ
สอดคล้องระหว่าง
แผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ
ฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการฯ กรม
สุขภาพจิต 
 
 

- มีความสอดคล้อง - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - 
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3. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

3.1 ภาวะผู้นำใน
การบริหาร
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ 

(11) ภาวะผู้นำใน
การบริหาร
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ 

- การมีภาวะผู้นำที่
เอ้ืออำนวยต่อการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

- สัมภาษณ์เชิงลึก - ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 

3.2 กระบวนการ
แปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ 

(12) กระบวนการ
แปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ 

- มีการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 

3.3 การบริหาร
แผนยุทธศาสตร์ 

(13) การจัดตั้ง
องค์การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

- มีการจัดตั้ง - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 

 (14) การวางแผน
บริหารยุทธศาสตร์ 

- มีการวางแผน - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 

 (15) การควบคุม
กำกับ การสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ 

- มีการควบคุม - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 (16) การประเมินผล 
ยุทธศาสตร ์

- มีการประเมินผล - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

4. ผลสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ 
4.1 สมรรถนะใน
การบรรลุตัวชี้วัด
ตามเป้าหมาย 

(17) เด็กไทยมี
สติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่า 100 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(18) เด็กไทย
มากกว่าร้อยละ 80 
มีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์
ปกติ 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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 (19) ครอบครัวมี

ความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่น ร้อยละ 
80 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 (20) ประเทศไทยมี
คะแนนความสุข 
(World Happiness 
Index) เพิ่มข้ึนจากปี 
2560 ≥ 0.1 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 (21) อัตราการฆ่าตัว
ตายสำเร็จ ไม่เกิน 
6.3 ต่อประชากรแสน
คน 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 (22) ร้อยละของ
อำเภอที่บูรณาการ 
การดำเนินงาน
สุขภาพจิต 
ตามมาตรฐานแล้ว 
ประชาชน 
มีความสุขและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 (23) ร้อยละ 85 
ของคนไทยมี
สุขภาพจิตดี 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 (24) บุคลากรใน
สังกัดกรมฯ มี
ค่าเฉลี่ยความสุขไม่
น้อยกว่า 67 

- บรรลุตามตัวชี้วัด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.2 สมรรถนะใน
การบรรลุตัวชี้วัด
ตามเป้าประสงค์ 

(25) การบรรลุ
ตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์ ของ

- บรรลุตัวชีว้ัดได ้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- เอกสารผลการ
ดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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แผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติฯ  

 (26) การบรรลุ
ตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์ ของ
แผนปฏบิัติราชการ ฯ 

- บรรลุตัวชีว้ัดได ้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- เอกสารผลการ
ดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.2 ผลสำเร็จของ
การบริหาร
โครงการสำคัญ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(27) การวางแผน
และการกำหนด
โครงสร้างอย่างเป็น
ระบบ 

- มีการวางแผนและ
การกำหนด
โครงสร้างอย่างเป็น
ระบบ 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารการ
ดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
 

(28) การกำกับ
ติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ 

- มีการกำกับติดตาม
งานอย่างเป็นระบบ 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารการ
ดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
 

 (29) การ
ประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 

- มีการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
 

 (30) ความคุ้มค่า
ของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

- มีความคุ้มค่า - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
 

5. การประเมินประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพ จิตตลอด
ช่วงชีวิต 

(31) การยอมรับ
และการให้โอกาสผู้
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 
คะแนน (เต็ม 5) 

- แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ C1 
 

- ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการสำคัญ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 = 
100 คน 

 (32) ความตระหนัก
และความเข้าใจ
เรื่องปัญหา
สุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 
(คะแนนเต็ม 5) 

- แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ C1 

- ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการสำคัญ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 = 
100 คน 
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 (33) การจัดบริการ

ส่งเสริมสุขภาพจิต
กับภาคีเครือข่าย
สุขภาพจิตทั้งในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข 

- มีการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตกับ
ภาคีเครือข่าย 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 
2 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิต
และจิตเวช 

(34) ทัศนคติด้าน
ความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยและญาติ
เกี่ยวกับระบบ
บริการสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.5 (เต็ม 
5) 

- แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ C2 

- ประชาชนที่เข้า
รับบริการจาก
ระบบบริการ
สุขภาพจิต 100 
คน 

 (35) ความเชื่อม่ัน
ของเครือข่าย
สุขภาพจิตทั้งในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุขต่อการ
บริหารจัดการของ
กรมสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 ของ
เครือข่ายมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 
(คะแนนเต็ม 5) 

- แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ C3  
(ส่วนที่ 1) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 

 (36) การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพจิตกับ
เครือข่ายสุขภาพจิต
ทั้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุข 

- มีการพัฒนา - สัมภาษณ์เชิงลึก 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- เครือข่ายผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ขับเคลื่อน และ
ผลักดันมาตรการ
ทางกฎหมาย 
สังคมและ
สวัสดิการ 

(37) การรับรู้ 
พ.ร.บ.สุขภาพจิต 
พ.ศ. 2551 ของ
เครือข่ายสุขภาพจิต
ทั้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุข 

ร้อยละ 80 ของ
เครือข่ายมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 
คะแนน เต็ม 5 

 - แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ C3 (ส่วนที่ 
2) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย 
(38) ความเข้าใจ 
พ.ร.บ. สุขภาพจิต 
2551 

ร้อยละ 80 มีคะแนน
ความเข้าใจ ไม่ต่ำ
กว่า 8 คะแนน  
(เต็ม 10 ) 

- แบบทดสอบความ
เข้าใจ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต 2551 
(C3 ส่วนที่ 3) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 

(39) การขับเคลื่อน 
ผลักดัน บังคับใช้
กฎหมายสุขภาพจิต
และมาตรการทาง
กฎหมายสุขภาพจิต 

- มีแผนการ
ขับเคลื่อนและ
ดำเนินการตามแผน 

- การสัมภาษณ์ 
- เอกสารการ
ดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับปฏิบัติงาน 
 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนาวิชาการ
และกลไกการ
ดำเนินงานด้าน
สุขภาพจิต 

(40) การตอบสนอง
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

- ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3 คะแนน (เต็ม 
5) 
 

- แบบสอบถามเชิง 
ปริมาณ C2 

- ประชาชนที่เข้า
รับบริการจาก
ระบบบริการ
สุขภาพจิต 100 
คน 

(41) ความเชื่อม่ัน
ต่อประเด็นความ
เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตและ 
จิตเวช 

- ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3 คะแนน (เต็ม 
5) 

- แบบสอบถามเชิง 
ปริมาณ  
(C3 ส่วนที่ 4) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 

(42) การตอบสนอง
ต่อความต้องการ
และความคาดหวัง
ของกรมสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3 คะแนน (เต็ม 
5) 

- แบบสอบถามเชิง 
ปริมาณ C3 (ส่วนที่ 
6) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 

 (43) การยอมรับใน
ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ของกรมสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3 คะแนน (เต็ม 
5) 

- แบบสอบถามเชิง 
ปริมาณ C3 (ส่วนที่ 
8) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 

 (44) ความเชื่อม่ันใน
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตที่กรม

- ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3 คะแนน (เต็ม 
5) 

- แบบสอบถามเชิง 
ปริมาณ C3 (ส่วนที่ 
6 ข้อ 7-8) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย 
สุขภาพจิตผลิต/
พัฒนาขึ้น 

 (45) การยอมรับต่อ
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตที่กรม
สุขภาพจิตผลิต/
พัฒนาขึ้น 

- ร้อยละ 80 มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3 คะแนน (เต็ม 
5) 

- แบบสอบถามเชิง 
ปริมาณ C3 (ส่วนที่ 
8 ข้อ 5-6) 

- เครือข่ายในและ
นอกระบบบริการ
สาธารณสุข รวม 
200 คน 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยใช้การเปรียบเทียบ
ระหว่างเป้าหมายกับผลการปฏิบัติจริง การวิเคราะห์และเชื่อมโยงโดยใช้ตรรกะ รวมทั้งการใช้สถิติพรรณนา
และสถิติอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์ปัจจัยประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

3.5.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนในภาพรวม 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   81 - 100 หมายถึง  มีประสิทธิผลสูง 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   71 - 80    หมายถึง   มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   61 - 70  หมายถึง   มีประสิทธิผลปานกลาง 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   51 – 60 หมายถึง   ประสิทธิผลค่อนข้างต่ำ 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50  หมายถึง   มีประสิทธิผลต่ำ 

3.5.2 การให้คะแนนตามแบบประเมินมาตรวัดประเมินรวมค่า 6 ระดับ 
การให้คะแนนของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินรวมค่า 6 ระดับ มีเกณฑ์ ในการให้

คะแนน ในสองลักษณะคือคะแนนสำหรับข้อคำถามที่เป็นเชิงบวก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 
จริงที่สุด  = 5 คะแนน จริง  = 4 คะแนน 
ค่อนข้างจริง = 3 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง = 2 คะแนน 
ไมจ่ริง  = 1 คะแนน ไม่จริงเลย = 0 คะแนน 
 ส่วนถ้าเป็นคำถามในเชิงลบ จะให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม 
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3.5.3 การประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ 
ในการประเมินทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต  เป็น

แบบให้เลือกตอบระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ จาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนจาก 5 4 3 2 1 ตามลำดับ 

3.5.4 การประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551 
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบว่าประโยคที่ปรากฏบนแบบสอบถามนั้น ถูก หรือ ผิด โดยมีคะแนนข้อ

ละ 1  คะแนน 
3.5.5 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  โดยใช้สถิต ิ Correlation และพลังในการทำนาย (Multiple 

Regression Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ระหว่างตัวแปรอิสระคือ ความเข้าใจ
และความตระหนักเรื ่องสุขภาพจิต และตัวแปรตามคือ การยอมรับและการให้โอกาสผู ้ป่วยสุขภาพจิต 
นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์โดยดูจากปัจจัยชีวสังคมและภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับและการให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต (ANOVA) มีกรอบแนวคิดในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS และ LISREL ตามกรอบแนวคิดดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 8  กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต  

ตัวแปรอิสระ 

1. ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต 

2. ความตระหนักเรื่องสุขภาพจิต 

 

ตัวแปรตาม 

1. การยอมรับผู้ป่วยสุขภาพจิต 

2. การให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต 

 

ปัจจัยชีวสังคมและภูมิหลัง 
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บทที่ 4 บรบิทและเนื้อหาของยุทธศาสตร์                   

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของการขับเคลื่อน
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในมิติของการเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่  21 โดยระยะเวลาของ
แผนถูกออกแบบให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะเดียวกันเจตนารมณ์ของการจัดทำแผนฉบับนี้
เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย ผ่านการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐหลาย
ภาคส่วน ภายใต้ความตระหนักของรัฐบาลและผู้ที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา
สุขภาพจิตว่าเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย และมีขอบเขตในการดำเนินงานที่นอกเหนือ
ความสามารถของกรมสุขภาพจิต จึงอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตของคณะกรรมการ
พัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติขึ้น เพ่ือดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งใน
ด้าน การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยภายใต้
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561- 2565) วาระแรก (พ.ศ. 
2563-2565) มีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัต ิซึ่งมีลักษณะเป็นประเด็นร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

ส่วนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2561 -2565) เดิมคือ แผนยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต (2560 – 2564) ถูกปรับเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการจัดทำแผนของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มี
การกำหนดแผนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นอกเหนือจากแผนทั้งสองระดับนั้นให้ถือเป็นระดับที่ 3 ซึ่งหากเป็น แผน
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ให้ใช้ชื่อเป็น แผนปฏิบัติราชการ จึงได้เกิดการปรับ
แผนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

ภายใต้ข้อกำหนดของการจัดทำแผน จึงทำให้ทั้งสองแผนข้างต้นจัดอยู่ในแผนระดับที่ 3 เป็นที่มาว่า
แผนยุทธศาสตร์ทั้งสองแผนที่ ไม่ได้บรรจุคำว่า “แผนยุทธศาสตร์” ไว้ในชื่อแผน  

4.1 สถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน  

ส่วนนี้เป็นการประเมินบริบทการเกิดยุทธศาสตร์ในประเด็นที่ว่า ในช่วงของการจัดทำแผนมีการนำ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตมาวิเคราะห์เคราะห์และนำมาเป็นประเด็นในการวางแผนอย่างไร โดยพบว่า
สถานการณ์ท่ีคณะทำงานได้นำมาวิเคราะห์และนำมาสู่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

4.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจที่ถูกนำมาสู่การวิเคราะห์ และกำหนดประเด็นในการจัดทำแผน ได้แก่ อัตรา

การว่างงาน ที่พบว่า มีผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้น และปัญหาความยากจน ซึ่งนำมาสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการใน
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ลักษณะของการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางจิต อันนำไปสู่การตอบสนองต่อตัวชี้วัดใน
แง่ของการยอมรับและให้โอกาสต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โรคที่สำคัญทางจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติการของ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 1 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.2 ร้อยละ 80 ของคนไทยยอมรับและให้โอกาสต่อผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาและออทิสติก 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.2.3 ร้อยละ 40 ของผู ้ป่วยโรคที่สำคัญทางจิตเวชที ่ได้รับการ
บำบัดรักษาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาและ
ออทิสติกของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยจิตเวชที ่ได้รับการดูแลตาม พ.ร.บ.
สุขภาพจิต ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง . โครงการพัฒนาทักษะบุคคลออทิสติกและบกพร่องพัฒนาการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา ระบบการสร้างเสริมอาชีพ และการสร้ างเสริมศีลธรรม 
และโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้บกพร่องทางจิตเข้าถึงสิทธิภาพการจ้างงาน 

ข้อเสนอแนะ ในแง่ของการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในแผนมีการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ซึ่งเป็นภาพกว้างระดับประเทศ แต่ยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์แบบเจาะจงไปที่กลุ่มผู้มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต จึงทำให้หากมีการทบทวนสถานการณ์อย่างเฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอให้เห็น
ปัญหาของอัตราว่างงานในครอบครัวของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โรคจิตเภท หรือ ผู้ที่เป็นแอลกอฮอลิซึม เป็น
ต้น หากสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพจิตและครอบครัวใน
ลักษณะนี้ได้ จะสามารถทำให้คิดยุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

4.1.2 ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม 
 มีการนำประเด็นโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลง ประเด็น
ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่พบว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นลดลง เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ด้าน
การศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นที่นำมาสู่กำหนดประเด็นตัวชี้วัดที่สำคัญของแผนดังต่อไปนี้ 

 โครงสร้างประชากร ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลง ถูกนำมาให้ความสำคัญ
ในสองลักษณะคือ การพัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุ และการพัฒนาประชากรเด็กที่มีอยู่จำนวนน้อยลงนั้นให้มี
คุณภาพ ดังนั้นประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีตัวชี้วัดและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพจิตเด็ก และผู้สูงอายุ ในหลาย
โครงการ  

 ประเด็นความอบอุ่นในครอบครัว ถูกนำมากำหนดประเด็นตัวชี้ว ัดของแผนในภาพรวมคือ 
“ครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น” โดยมีค่าเป้าหมายคือ ระยะแรก (2561-2565) ร้อยละ 80 ระยะ
ที่ 2 (2566-2570) ร้อยละ 85 ระยะที่ 3 (2571-2575) ร้อยละ 90 และระยะที่ 4 (2576-2580) ร้อยละ 95 
และประเด็นด้านครอบครัวถูกนำมาเป็นกลไกผลักดันในยุทธศาสตร์ที่ 3 ในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
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ในโครงการ สุขภาพจิตศึกษาหลักสูตรสายใยครอบครัว และ โครงการศูนย์บริการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล 
ออทิสติกโดยครอบครัวและชุมชน 40 จังหวัด 

 ประเด็นความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤติสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 ประเด็นด้านการศึกษา ที่ถูกนำวิเคราะห์ประกอบด้วย 1) ประเด็นโอกาสทางการศึกษาที่รัฐบาล
ต้องเน้นให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น  2) 
ประเด็นคุณภาพการศึกษาในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการ 
และ การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลัน (Disruptive Technology) ซึ่งประเด็นด้านการศึกษา
เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยมีตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง IQ และ EQ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาเด็กใน
วัยเรียน ตลอดจนการมีโครงการเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอีกด้วย 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเจ็บป่วย 
อุบัติเหตุ ความเครียด ความพิการ ต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ทั้งสิ้น เป็น
การวิเคราะห์ในประเด็นกว้าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และไม่ได้นำมาสู่การกำหนดเป็นตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติ
การโดยตรง แต่ส่งผลต่องานสุขภาพจิตในภาพรวม เช่น การใช้แนวทางสร้างความเข้มแข็งของคนไทยในการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองการดูแลสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) 
แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience) ให้กับคนไทยในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ เช่นเดียวกับประเด็นสถานการณ์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือการนำเสนอสถานการณ์
ปัญหาในภาพกว้างที่ครอบคลุมทุกลุ่มประชากร จะเห็นได้ว่าการทบทวนสถานการณ์ในลักษณะนี้ยังขาดการ
เชื่อมโยงกับปัญหาด้านสุขภาพจิต จึงทำให้การทบทวนสถานการณ์ในลักษณะดังกล่าวไม่นำมาสู่การกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการใน
ลักษณะที่จะประเมินความสามารถของแผนต่อการตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งต้องดำเนินการประเมิน
น้ำหนักตั้งแต่ช่วงของการจัดทำแผน ยกตัวอย่างเช่น เทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายนอก 
(External Factor Evaluation: EFE) หากรวมน้ำหนักคะแนนได้สูง แสดงว่ายุทธศาสตร์ตอบสนองสิ่งแวดล้อม
ได้ดี หากคะแนนต่ำ แสดงว่ายุทธศาสตร์ตอบสนองไม่ดี จะช่วยให้เกิดการวางแผนและปรับแผนครอบคลุมไป
ถึงสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ได ้

4.1.3 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
มีการนำสถานการณ์พฤติกรรมด้านสุขภาพมาสู่การวิเคราะห์ ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ สูบ

บุหรี่และเสพสารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น พฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชน พฤติกรรม
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รุนแรงในเด็กและเยาวชน และ ปัญหาพฤติกรรมจากการติดเกม โดยทั้ง 5 ประเด็นมีความเก่ียวข้องต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิต และนำมาสู่การกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.1 ร้อยละ 40 ของคนไทยที่มีความตระหนักและเข้าใจ
เรื่องสุขภาพจิต มีการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยเจริญพันธุ์ใน
วัยรุ่นและเยาวชน และ โครงการศึกษาปัญหาเด็กติดเกม (ระยะที่ 1) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย มีโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุ่น (โครงการป้องกันแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) การพัฒนาเยาวชน ด้วยทักษะการรับฟังด้วยใจ เพ่ือ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละ 94 ของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา ประกอบด้วย กิจกรรมบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดมีปัญหา
สุขภาพจิต กิจกรรมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด โครงการพัฒนาแนวทางการบำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   โครงการพัฒนางานบำบัดรักษาและ
ติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุรา
ที่มีภาวะบกพร่องการรู้คิด 

4.1.4 ด้านสุขภาพจิต 
 สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตที่ถูกนำมาวิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและ
สถานะสุขภาพจิตของคนไทย ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ข้อมูล
ด้านระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้แก่  

 ข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและสถานะสุขภาพจิตของคนไทย ในหลายประเด็น ได้แก่ 
(1) ผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี 2556 พบว่า ความชุกตลอดชีพของโรคจิต
เวชที่สูงสุด คือ Alcohol abuse (ร้อยละ 13.90) รองมาคือการมีประสบการณ์คล้ายโรคจิต (ประสาทหลอน 
และ/หรือหูแว่ว) ร้อยละ 5.90 ส่วน Major depressive episode พบร้อยละ 1.80 (2) การฆ่าตัวตาย จาก
ฐานข้อมูลใบมรณบัตรโดยที่ปี 2550, 2554, 2555, 2556, 2557,2558, 2559 และ 2560 พบอัตราการฆ่าตัว
ตาย 5.97, 6.03, 6.20, 6.08, 6.08, 6.47, 6.35 และ 6.03 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (3) ความเครียด 
โดยมีการรายงานสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต มาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง และปัญหา
สภาพแวดล้อม ส่วนผลกระทบที่ได้รับ คือ มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน/
โรงเรียนและเกิดผลกระทบต่อตนเอง นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบว่า มี
ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ร้อยละ 7.9 ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 6.8 มีความเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตาย ร้อยละ 1.5 ภาวะผิดปกติทางจิตใจหลังได้รับผลกระทบ ร้อยละ 0.4  (4) ความสุขคนไทย จากการ
สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป อยู่ที่ 
31.44 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนท่ัวไป (27.01-34.00 คะแนน) (5) 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

65 

World Happiness Reportในปี 2017 องค์การสหประชาชาติ จัดอันดับประเทศท่ีมีความสุข มากที่สุดในโลก 
World Happiness Report โดยประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 32 (6.424 คะแนน) จากทั้งหมด 155 ประเทศ โดย
ในเอเชียประเทศไทยถือเป็นลำดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งคะแนนดังกล่าวใช้การ
วิเคราะห์ผ่านตัวแปรหลักๆ 6 ตัวแปร ได้แก่ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP per capita) การ
สนับสนุนทางสังคม (social support) อายุขัยเฉลี ่ย (healthy life expectancy) เสรีภาพในการใช้ช ีวิต 
(freedom to make life choices) การเอ ื ้อเฟ ื ้อเผ ื ่อแผ่  (generosity) และการร ับร ู ้ เร ื ่ องคอร์ร ัปชัน
(perceptions of corruption) 

 ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ ่มวัย  มีการรวบรวม
สถานการณ์สุขภาพจิต ตามกลุ ่มวัยได้แก่ ปฐมวัย เป็นสถานการณ์ด้านพัฒนาการล่าช้า วัยเรียนเป็น
สถานการณ์ความฉลาดทางสต ิป ัญญา ( Intelligence Quotient : IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient : EQ) วัยรุ่น มีประเด็นที่สำคัญคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน อัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 
15 - 24 ปี วัยทำงาน พบปัญหาเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ วัยสูงอายุ พบสถานการณ์ที่
มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดภาวะพึ่งพิง และปัญหาสุขภาพจิต ที่พบได้บ่อย คือ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า 
นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม และปัญหาเรื่องเพศ นอกจากนี้ และ ผู้พิการ พบว่ามีคนพิการที่มีบัตรประจำตัว
คนพิการ จำนวน 1,756,849 คน เป็นความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 129,081 คน ความพิการ
ทางสติปัญญา จำนวน 121,950 คน ความพิการทางออทิสติก จำนวน 9,849 คนและความพิการทางการ
เรียนรู้ จำนวน 8,058 คน 

 ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช (Service Plan) จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า การเข้าถึงบริการของโรคจิตเภท 
โรคซึมเศร้า โรคออทิสติก และโรคสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.75 ร้อยละ 36.76 ร้อยละ 6.75 และร้อยละ 
1.44 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 70.21 ร้อยละ 48.50 ร้อยละ 8.51 และร้อยละ 3.97 ในปี  2559 ตามลำดับ 
ผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยาเสพติด ในปี 2558 มีผู ้ป่วยจิตเวชสุราที่เข้ามารับบริการในหน่วยบริการสังกัดกรม
สุขภาพจิตจำนวนทังสิ้น 20,852 คน กรมสุขภาพจิตมีระบบจัดบริการดูแล ผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อน เรื ้อรัง 
(Supra Specialist Service : 3S) สนับสนุนให้หน่วยงานจัดบริการจิตเวช ที่พื ้นที่ไม่สามารถทำได้ โดยให้
ความสำคัญด้านระบบบริการต้นแบบ ได้แก่ บริการนิติจิตเวช บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรคร่วมที่มีภาวะ
ความรุนแรงสูง โรคร่วมสุรายาเสพติด จัดบริการจิตเวชที่ตอบสนองหรือเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ เช่น 
บริการโรคจิตเภทยุ่งยาก ซับซ้อน บริการจิตเวชสูงอายุ รวมทั้งจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อ
การก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence : SMI-V) นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ (Excellence Center) การพัฒนางานวิกฤต
สุขภาพจิตโดยผลักดันให้เกิดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู ้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis 
Assessment and Treatment Team : MCATT) ทั้งประเทศ การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District 
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Health System : DHS) การพัฒนาและสน ับสน ุนให ้ เก ิดระบบการด ูแลช ่วยเหล ือด ้านส ังคมจ ิตใจ 
(Psychosocial Care)  

ข้อเสนอแนะ 
 ในแง่ของการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับงานของกรม
สุขภาพจิต ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ได้มีการวางแผนไว้อย่างครอบคลุมประเด็นปัญหาที่มีการทบทวนดังกล่าว
แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที ่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องสถานการณ์การเข้าถึง
บริการ และสถานการณ์การให้บริการด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต เกิดขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่าหากคนไทยมีความรอบรู้ในด้าน
สุขภาพจิตจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างหลากหลายดังที่เสนอในข้อมูลทางระบาดวิทยา
สุขภาพจิตและสถานะสุขภาพจิตของคนไทย ส่วนยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นประเด็นที่สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของสามยุทธศาสตร์แรกให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.2 การวิเคราะห์นโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ในช่วงที่มีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -2580) คณะทำงานได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่นโยบายระดับนานาชาติ
คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDG) เป้าหมายที่ 3 
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้มั่นใจว่าชีวิตมีสุขอนามัยและส่งเสริมการอยู่ดีมีสุขแก่ทุกคนในทุกวัย  

ลำดับถัดมาคือนโยบายระดับชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
กำหนดประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับงานสาธารณสุขทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประกอบด้วย หมวด 3 
เกี่ยวกับ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
การให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย โดยรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐที่ให้เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอัน
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ โดยด้านสาธารณสุขคือ ปรับ
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับ สิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่
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มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน ตลอดจนให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล
ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ในส่วนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.
2557 มีนโยบายด้านสาธารณสุขที่สำคัญคือ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ โดยเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้ส ูงอายุในทุกด้าน  การยกระดับคุณภาพการบริการ
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การ
ให้บริการด้านสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ระดับกระทรวง ได้มีการนำสถานการณ์แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ซึ ่งมี
วิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรหลัก ด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” และค่านิยม “MOPH : 
Mastery Originality People-centered approach Humility” โดยมีเป้าหมายหลักคือ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ ส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และ บริหารจัดการเป็นเลิศ 

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์กฎหมายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right 
of Persons with Disabilities : CRPD) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ 
จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) 

กับแผนระดับชาติอื่น ๆ พบว่า เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ในด้าน “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” มีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย1 ในขณะเดียวกัน การวางแผนระยะยาวก็เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 -2579) โดยบทบาทของกรมสุขภาพจิตเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักร่วมกับกรมอนามัย ตามแผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก.  13 ตุลาคม 2561.  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580). 
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(ด้านสุขภาพ) และรับผิดชอบหลักในแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2 โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ
เกี่ยวกับงานสุขภาพจิตโดยตรง คือ IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ภายใน 5 ปี และ ร้อยละ 70 ของ
เด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน 5 ปี ตามเป้าหมายการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการ
พัฒนาคนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” ควบคู่ ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง”3 

สำหรับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นั้นงานสุขภาพจิตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล โดย
เป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจโดยตรงของกรมสุขภาพจิตคือ เป้าหมายที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

ประกอบด้วยตัวชี้วัดในแต่ละช่วงวัยได้แก่ (1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดคือ 
เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (2) เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดคือ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายที่ 4: คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากร
แสนคนลดลง นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งต้องดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  เป้าหมายที่ 
5: สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน ตัวชี้วัดที่ 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
อยู่ในระดับดีข้ึน 

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 ยังมีการตั้งประเด็นตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่ 
นอกเหนือจากบทบาทหลักของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ 1) ครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 
3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและสร้างระบบที ่เอื ้อต่อการพัฒนาคน และ 2) ประเทศไทยมีคะแนนความสุข  (World 
Happiness Index) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายคือ 
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข มีตัวชี้วัด คือความสุขของประชากรไทย โดยภาพที่ 9 แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่าง ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ และแผนระดับชาติอื่น ๆ

 
2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2561.  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข (พ.ศ. 2560 -2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2. 
3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจติ. แผนพัฒนาสุขภาพจติแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561 - 2580), น. 13 
4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ภาพที่ 9 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 และแผนระดับชาติอ่ืน ๆ 
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4.3 การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่วนนี้เป็นการประเมินในประเด็นที่ว่า ในช่วงก่อนที่จะเกิดแผนยุทธศาสตร์นั้น ได้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร  

4.3.1 การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังในการจัดทำแผนสุขภาพจิตแห่งชาติ 
ในการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการจัดทำแผนพัฒนา

สุขภาพจิตแห่งชาติ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) การนำข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์  

 มีการนำชุดข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุดหลัก ๆ ดังต่อไปนี้  
 ชุดที่ 1 เป็นผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทาย (SWOT) 
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในอนาคตที่จัดเก็บในช่วงเดือนตุลาคม 2558 จากกลุ่มเป้าหมาย 
349 คน (เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต) โดยนำประเด็นจากการสำรวจ 
SWOT ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ในแต่ละด้าน มาพิจารณาได้แก ่

- จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกกลุ่มวัย มีหน่วยบริการเป็นที่
ยอมรับของสังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการได้ทั้งภาวะปกติและวิกฤต และหน่วยบริการในพื้นที่
จัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  

- จุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ ตัวชี ้ว ัดด้านสุขภาพจิตไม่ถูกกำหนดในระดับกระทรวง บุคลากร
เปลี ่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย ศูนย์ข้อมูล (Data center) ของกรมสุขภาพจิตไม่มีประสิทธิภาพ การบริการ
สุขภาพจิตไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ พ.ร.บ.สุขภาพจิต ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงจัง  

- โอกาส (Opportunity) ได้แก่ การมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุข (Service Plan) เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการทำงาน สังคมต้องการบุคลากรที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การเพิ่มการเข้าถึงโดยการผลกัดัน 
พ.ร.บ. สุขภาพจิต พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ และสารสนเทศเอื้อต่อ
การบูรณาการงานสุขภาพจิต  

- ภัยคุกคาม (Threat) ได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ เข้าใจเรื่องสุขภาพจิต โรคซึมเศร้าและอัตราฆ่าตัว
ตายมีแนวโน้มสูงขึ ้น สังคมเมือง ครอบครัวเดี ่ยวเพิ ่มขึ ้นส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจ พฤติกรรม
เลียนแบบในยุคสื ่อสารไร้พรมแดน และขาดความร่วมมือจากหน่วยงานอื ่นในการพัฒนางาน
สุขภาพจิต 
ชุดที่ 2 เป็นการนำผลการสัมมนาอนาคตศาสตร์กับการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เมื่อวันที่ 18-

19 มกราคม 2559 โดยเป็นการมองอดีตและเชื่อมโยงกับภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งหาปัจจัย
สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเป็นการสร้างจินตนาการถึงภาพอนาคตที่พึงปรารถนาในงาน
สุขภาพจิต (ที่เป็นไปได้) ในระยะ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตลอดจนปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ภาพฝันใน
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อนาคตผ่านกระบวนการ (World Café DMH Style) เพื่อเสริมข้อมูล/ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 

2) การประชุม  
มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการประชุมใน 3 ช่วงดังต่อไปนี้ 
ช่วงที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ  

โดยคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ  20 ปี เกิดขึ้นภายใต้ คำสั่ง กรมสุขภาพจิต 
ที่ 27/2560 โดยใช้วิธีการประชุมร่วมกับเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณ สุข
ตลอดจนภาคประชาสังคมต่าง ๆ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักสนับสนุน
ระบบบริการปฐมภูมิ สปสช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักสนับสนุน
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก๒)  สสส. มูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมเครือข่ายนักสื ่อสารชุมชน และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
สุขภาพจิต จากการประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูล ใน 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น จากนั้น กำหนดให้มีการแบ่งกลุ่ม 
เพื ่อประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น 3 กลุ ่มตามประเด็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ กลุ ่ม 1 พิจารณาประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยตลอดช่วงชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและ
การเจ็บป่วยทางจิต กลุ่มที่ 2 ให้พิจารณา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตและภาระโรค
จากการเจ็บป่วยทางจิต และ กลุ่มที่ 3 ให้พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสุขภาพจิต ผลจากการประชุมของคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 และ 
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทำให้ได้ข้อสรุป เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุท ธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งลดอคติต่อผู ้มีปัญหา
สุขภาพจิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 

ช่วงที่ 2 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
จากข้อสรุปของคณะทำงานฯ ได้ถูกนำสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์

สุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมดอนเมือง 
2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี 
โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข 
และองค์การภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้พิจารณาปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตลอดจนมีการกำหนด
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  และให้จัดทำเป็นหนังสือเวียน
เพ่ือให้หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอโครงการเข้ามาเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 
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ช่วงที่ 3 การประชุมเพ่ือรับรองแผนโดยคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ  
ในที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกระทรวง 

กรม ต่าง ๆ ได้มีการประชุมและเสนอแนะประเด็นและแนวทางเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติในระยะที่  1 ขึ ้น และเมื ่อดำเนินการเสร็จสิ้นได้นำร่างแผนฯ เสนอต่อสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับทราบ โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เนื่องจากเป็นแผนระดับ 3 ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  จากนั้นจึงให้
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติรับรองแผน และนำไปใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2565 

3) การใช้หนังสือเวียน 
มีการจัดทำหนังสือเวียนเพ่ือให้หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนา

สุขภาพจิตแห่งชาติ จากการประชุมของคณะอนุกรรมการ ได้มีการปรับร่างแผนฯ แล้วแจ้งเป็นหนังสือเวียนไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เสนอโครงการเข้ามาในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ การใช้ข้อมูลเดิมมาทบทวนด้วยกระบวนการที่เร่งรีบ เร่งรัดจนเกินไป อาจนำมาสู่
ความรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแผน ทำให้แผนออกมาไม่ครอบคลุมประเด็น
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร อาจเนื่องด้วยเวลาที่กระชั้นชิดของการจัดทำ
แผนจึงเกิดข้อจำกัดในการระดมความคิดเห็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนระยะต่อไปจึงควรที่จะ
เพ่ิมกระบวนการในการจัดทำแผนที่เน้นการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 

4.3.2 การวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรม
สุขภาพจิต 

นอกจากการทบทวนสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แล้ว
กรมสุขภาพจิตยังไดว้ิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังด้วย 3 วิธีการได้แก่ 

1) การสำรวจความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต (2) ผู้บริหารและนักวิชาการจากกรม ต่าง ๆ ใน
กระทรวงสาธารณสุข (3) นักวิชาการในเขตสุขภาพ ทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และ (4) นักวิชาการภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แกนนำประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) โดยมีประเด็นในการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วิสัยทัศน์ 
ตลอดจนประเด็นทิศทางในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระยะ 5 ปี  

2) การจัดสัมมนาเชิงอนาคตศาสตร์ หรือ Future search ซึ่งมี การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค/
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานสุขภาพจิตจากอดีตถึงปัจจุบัน ความคาดหวัง ความต้องการใน
อนาคตของงานสุขภาพจิต และภาพฝันในอนาคตของงานสุขภาพจิต  
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3) การทำประชาพิจารณ์ร่างแผน ซึ่งมีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3ครั้ง จากนั้นจึงมาปรับปรุงและเรียบเรียงเนื้อหาเป็นแผนฯ ฉบับสมบูรณ์   

4) การปรับแผน 
แผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตถูกจัดทำขึ้นและถูกใช้ก่อนที่จะเกิดแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจึงได้มีการทบทวนปรับแผนใหม่ จากแผนยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ซึ่งจะใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (2561 – 2565) โดยเป็นวาระที่ใช้ในระยะ 3 ปีที่เหลือคือ พ.ศ.2563 
- 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระแรกของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ระยะที่ 1 (2561-2565) โดยมีเนื้อหา
สาระสำคัญที่ถูกปรับหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต การปรับวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิตเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของประเทศได้มีการเพิ่มในส่วนของการนำระบบสุขภาพจิตดิจิทัลเข้ามา และเพิ่มเรื่องความสุข
ของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  
 
ตารางที่ 12 วิสัยทัศน์เดิมและวิสัยทัศน์ที่ปรับใหม่ของกรมสุขภาพจิต 

วิสัยทัศน์เดิม วิสัยทัศน์ใหม่ 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื ่อประชาชนมี
สุขภาพจิตดี มีความสุข 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิต
ดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มี
ความสุข 

 
ข. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผน มีทั้งตัวชี้วัดที่คงเดิมและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี้  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่คงเดิม มี 1 ตัวชี้วัด คือ (1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 (2) มี 2 
ตัวชี้วัดที่คงเดิมแต่เปลี่ยนค่าเป้าหมาย คือ เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ปรับเพ่ิม
จากร้อยละ 70 เป็น ร้อยละ 80 และอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 เพ่ิมเป็น 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
(3) ตัวชี้วัด ที่ยกเลิกไปคือ ผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชที่สำคัญเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  (4) 
ตัวชี้วัดที่เพ่ิมเข้ามา มี 2 ตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 85 ของคนไทยมีสุขภาพจิตดี และบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต
มีค่าเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่า 67 

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ ยังคงเดิมคือ 4 ยุทธศาสตร์ มีประเด็นที่ปรับคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับจาก ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็น ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต  
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  ส่วนเป้าประสงค์ 
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ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในแผนฉบับใหม่มีการทบทวนและปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดใหม่ในหลายจุด แต่โดยรวมยัง
ครอบคลุมการทำงานที่ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ตามเดิม 
 
ตารางที ่13 การปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกรมสุขภาพจิต 

 
 
 ข้อเสนอ วิธีการจัดทำแผนของแผนปฏิบัติราชการมีความครบถ้วนตามประบวนการของการจัดทำ
แผน ทำให้เกิดการยอมรับมากกว่า โดยกระบวนการจัดทำแผนที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อการยอมรับที่
แตกต่างกัน  

4.4 การสนับสนุนจากเครือข่ายสุขภาพจิต 

การสนับสนุนของเครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสาธารณสุข 
ตลอดจนหน่วยงานภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  
ร่วมในการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และร่วมให้ข้อมูล
เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์แผนในช่วงที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตซึ่งภายหลังปรับเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ  

4.5 จดุเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้สวนเสียของแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติฯ พบว่ามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 

         /                         
เด ก ทยมีระดับสติป   าเฉ ี่ย  ม่ต่ ากว่า 100 
                                                                    
เด ก ทยมีความฉ าดทางอารม  อย ่ นเก   ปกติข  น ป ร้อย ะ 70 ร้อย ะ 80 
อัตราการ ่าตัวตายส าเร จ ต่อประชากรแสนคน  ม่เกิน 6.0  ม่เกิน 6.3 
                     
ผ ้ป วยด้วย รคทางจิตเวชที่ส าคั เข้า  งบริการสุขภาพจิตเพ่ิมข  น ร้อย ะ 20 
                        
ร้อย ะ 85 ของคน ทยมีสุขภาพจิตด ี
บุค ากร นสังกัดกรมสุขภาพจิตมีค่าเฉ ี่ยความสุข ม่น้อยกว่า 67 
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4.5.1 จุดเด่นของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
 ร   รแร    ร  ส   ร     ง  ร          ร สุ ภ  จ  : ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติมี

ความพยายามที่ดีในด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายนอกกรมสุขภาพจิต ทั ้งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
หน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ ในภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาเสนอความคิดเห็น ในกระบวนการ
จัดทำแผนมีการตั้งคณะกรรมการที่หลากหลายประกอบด้วยผู้ทรวงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมา
ระดมความคิดเห็นกัน วางแผนร่วมกัน มีระดับในวิเคราะห์ประเด็นที่ค่อนข้างมาก และจำนำไปสู่การบูรณาการ
การทำงานที่เกี่ยวข้องในภาพของระบบราชการระดับนโยบายได้ ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการบูรณาการได้เพียงระดับ
ปฏิบัติงานเท่านั้น  นอกจากนั้นยังสามารถขยายมุมมองของงานสุขภาพจิตให้กว้างขึ้นได้ 

 ร   ร   ส ง  จ   ร ณ์  ง  ร ำแผ : เจตนารมณ์ของการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ
ที่ต้องการให้เป็นแผนในการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย โดยเป็นแผนในระดับประเทศ ผ่านการมีส่วนร่วมของ
หลายภาคส่วนทั้งในระดับกระทรวง และระดับกรม ไม่ใช่เป็นแผนของกรมสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียว ในภาพ
ของเจตนารมณ์นี้จะก่อให้เกิดการบูรณาการ ขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ไปด้วยกัน ซึ่งหากทำได้สมบูรณ์ จะทำ
ให้มีแผนที่ดูแลสุขภาพจิตของคนไทยไปพร้อมกับการขับเคลื่อนประชาชนทุกลุ่มวัย ให้พัฒนาไปได้พร้อมๆ กัน 
ทั้งด้านสติปัญญา การสร้างรายได้ สังคม อารมณ์ การสร้างความสมานฉันท์ ความปรองดอง เป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสุขในท่ีสุด  

 ร   ร   ส     ร ำ     ็   ร แ  ง    : แผนนี้ได้ขับเคลื่อนให้งานสุขภาพจิตกลายเป็นวาระ
แห่งชาติ จะเห็นได้จากการมีรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการขับเคลื่อนงาน ส่วนผู้บริหารระดับสูงใน
กรมสุขภาพจิตเองก็ให้ความสำคัญจึงช่วยขับเคลื่อน ผลักดันให้รัฐบาลยอมรับมาเป็นประธานกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติถือเป็นความสำเร็จในขั้นเริ่มต้น จึงทำให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ ได้ดี
ขึ ้นจากการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนจึงทำให้สามารถขยายการทำงานให้กว้างไกลออกมาในภาพของ
ประเทศได้ และข้อดีของการเป็นวาระแห่งชาติจะทำให้ประสานความเกี่ยวเนื่องที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตได้
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ฯลฯ ซึ่งอาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนที่จะทำให้ไปถึง
จุดที่ต้องการได้ในท้ายที่สุด 

 ร   ร   ส        ร บ  ุ   ง ร   ็  ุ ธศ ส ร์: ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ
มีความครอบคลุมประเด็นสุขภาพจิตทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญ
กับเรื่องสวัสดิการด้วย 

4.5.2 จุดที่ควรพัฒนา 
ให้มีการปรับกระบวนการจัดทำแผนในระยะต่อไป โดยจัดให้มีกระบวนการที่เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทั ้งภายในและภายนอกระบบบริการสาธารณสุข เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาด้าน
สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามความต้องการและ
ความคาดหวัง ตลอดจนมีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน 
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1) การขับเคลื่อนแผนสุขภาพจิตแห่งชาติต้องมีการดำเนินการในบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
อ่ืน ๆ และต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ปัจจุบันแผนงานและงบประมาณ
ยังแยกตามกระทรวงต่าง ๆ ยังขาดงบประมาณที่นำแผนงานโครงการมาบูรณาการร่วมกัน เช่น ปัญหาเรื่องยา
เสพติดต้องมีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

2) ให้ทบทวนเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ในรายละเอียดอาจยังไม่สอดคล้องตอบเป้าประสงค์มาก
นัก ควรมีการพัฒนาให้มีรายละเอียดชัดเจนและสอดคล้องมากกว่านี้ 

3) เสนอให้มีการปรับปรุงระยะเวลาของแผนเป็นแผนการทำงานระยะสั้นหรือปานกลางให้สอดคล้อง
กับสถานการณ ์และการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจิตแห่งชาติจากเดิมวางระยะเวลาไว้ 20 ปีเป็นแผนระยะยาว  

4) การรับฟังแนวคิดจากเวทีต่าง ๆ ไม่สามารถแปลงมาเป็นแผนได้ทั้งหมด และการรับฟังความ
คิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องบางครั้งก็ไม่ทั่วถึง เพราะผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก  

5) เสนอแนะให้ทบทวนตัวชี้วัดของแผนสุขภาพจิตแห่งชาติเป็นของกรมสุขภาพจิต ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ทำให้ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และควรดึงตัวชี้วัดของกลุ่มงานของกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การช่วยแก้ปัญหาเดียวกันเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

6) เสนอให้ทบทวนแนวทางทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีจริง ๆ ควรประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง 
ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพชีวิตของเขาคือการปรับพัฒนาชี้วัด Happiness index มันมีหลายมิติ รวมทั้งเรื ่อง
เศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  

7) เสนอให้มีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนงาน ควรพิจารณาหน่วยงานที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา เพราะบางแผนงานมีเครือข่ายเยอะแต่ไม่เห็นความชัดเจนในการดำเนินการเพื่อให้
นำไปสู่เป้าประสงค์ และแนวทางพัฒนาควรพัฒนากระบวนการที่กระชับและตรวจสอบการทำงานเป็นระยะ
มากขึ้น  

8) เสนอให้ทบทวนแผนสุขภาพจิตแห่งชาติในตัวชี้วัดบางตัวที่ตั้งสูงเกินไปในแผนพัฒนาแต่ละระยะ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565-2575 ควรตั้งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การทำงานบางหน่วยงานทำเพื ่อให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดเท่านั้น แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่จริง ๆ ทำเพื่อตอบตัวชี้วัดในเรื่องการ
ปฏิบัติงาน  

9) เสนอให้ปรับเนื้อหาในยุทธศาสตร์ที่  1   โดย ‘การส่งเสริม’ ไม่ควรแยกออกจาก ‘ความรอบรู้’ 
เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ควรกล่าวถึงเรื่องการส่งเสริม การป้องกันและรวมถึงการสร้าง
ความรอบรู ้ 

10) เสนอให้ทบทวน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชื่อของยุทธศาสตร์คือ “การขับเคลื่อน ผลักดัน และมาตรการ
ทางกฎหมาย สังคม สวัสดิการ” คำว่า มาตรการทางกฎหมาย สังคมและสวัสดิการ เป็นเรื่องใหญ่มาก แต่
รายละเอียดเนื้อหามีเพียงเรื่องการรักษาผู้ป่วย สิทธิการรักษา ฯ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมมากกว่านี้ไม่ใช่
เฉพาะการดูแลผู้ป่วยแต่ควรรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตด้วย 

11) แผนสุขภาพจิตแห่งชาติยังไม่มีความชัดเจนของหน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อนของแผนฯ แต่
แนวคิดของแผนดีที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพจิตของคนไทยแต่  ควรสร้างความชัดเจนในการขับเคลื่อนแผน
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ร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้ เพราะอาจจะทำงานซ้ำซ้อนกันเพราะเราไม่รู้บทบาทร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่แก้ปัญหาเดียวกัน เช่น ปัญหาครอบครัวอบอุ่น หรือตัวชี้วัดต่าง ๆ  

12) แผนสุขภาพจิตแห่งชาติ ไม่เกิดการถ่ายทอดจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติมากนักเพราะต่าง
คนต่างไม่รู้บทบาทที่ชัดเจน ไม่มีการกำกับติดตามประเมินผลไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายใหญ่จะได้ตรงกัน
หรือไม ่ 

13) การเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลในช่วงโรคระบาด 19 ส่งผลให้แผนสุขภาพจิตแห่งชาติ ไม่ทันต่อ
สถานการณ ์ควรปรับปรุงใหม่เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว  

14) เสนอให้ไม่เน้นกระบวนการควรมีความยืดหยุ่น ควรเน้นผลลัพธ์มากกว่าเพราะแต่ละพ้ืนที่มีบริบท
ที่แตกต่างกัน และในบางพ้ืนที่ไม่สามารถทำตามกระบวนการได้สมบูรณ์ แต่การวัดในเชิงผลลัพธ์บางพ้ืนที่อาจ
ทำได้สำเร็จ 

15) เสนอให้ทำแผนงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายนอกกรมสุขภาพจิตเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีร่วมกัน 
นำไปสู่การทำงานร่วมกัน 

4.5.3 จุดที่ควรพัฒนา  
 ร   รแร      ส  แ      ร บ    รจ   ำแผ   ฒ  สุ ภ  จ  แ  ง    : 
จากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ที่ ใช้ข้อมูลจากกระบวนการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วงของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แม้ว่าจะเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์อนาคตศาสตร์ (Future Search) 
เพื่อถามความต้องการ และความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าว
ไม่ได้เกิดข้ึนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติโดยตรง แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ที่มาจากหลายภาคส่วนทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขและมีการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน แต่เนื่องจากเค้าโครงของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติที่นำเสนอเป็นตัว
แบบตั้งต้นจากแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต ขณะที่กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) มีปัญหาในส่วนของกระบวนการ ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเข้ามาในแผนที่เป็นรูปร่าง
ชัดเจนแล้ว ซึ่งบางโครงการก็ไม่สอดรับกับตัวชี้วัดตามเป้าประสงค ์ในแต่ละด้าน นอกจากนี้กระบวนการ
ดังกล่าวทำให้หน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตไม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Commitment) ในแผน
ดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างแผนตั้งแต่ต้น 

ประการที่สอง ข้อเสนอแนะต่อประเด็นและเนื้อหาของยุทธศาสตร์: 
จากเนื้อหายุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ พบว่า เป็นยุทธศาสตร์ที่เหมือนกับ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต แต่ไม่สอดประสานไปตามภารกิจที่จะนำไปสู่ การบรรลุตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า หากดำเนินการบรรลุยุทธศาสตร์
แล้ว จะนำไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดใด เนื่องจากแต่ละยุทธศาสตร์มีแนวทางการดำเนินงานที่กว้าง จึงมีข้อเสนอให้
มีการจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ตามขอบเขตของเนื้อหางานที่สอดคล้องไปตามตัวชี้วัด อันจะทำให้หน่วยงาน
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจนตามบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน 
โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้หลายแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

 ก. เสนอให้จำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัด 
สำหรับข้อเสนอในการจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด มีข้อดีคือ กระบวนการและแนวทางใน

การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจน โดยสามารถจำแนกเป็นยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงความเชื่อมโยงของแครือข่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเด็ก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เป้าหมายของการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จะนำไปสู่การบูรณาการงาน

ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุตัวชี้วัด ทั้งคะแนนสติปัญญา (IQ) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อันจะเป็น
พื้นฐานของการเป็นคนไทยที่มีความสุข ในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า หรืออาจหมายถึงการเพ่ิม
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient: MQ) เรื่อง IQ และ EQ กรมสุขภาพจิต ได้
ถูกมอบหมายจากระดับกระทรวง สธ. โดยกระทรวงมองว่ากรมสุขภาพจิตต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้และ
บูรณาการงานกับกรมอนามัย โดยงานที่เกี่ยวข้องกับ IQ และ EQ ของกรมสุขภาพจิตคือ เรื่องของการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก โดยเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมี IQ และ EQ ต่ำได้ในวัยเรียน ดังนั้นงานของ
กรมสุขภาพจิตคือการกระตุ้นพัฒนาการเด็กทั้งกลุ่มเสี่ยพัฒนาการล่าช้า และกลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้าให้
กลับมาสมวัย ข้อดีของการมียุทธศาสตร์ที่มุ่งประเด็นปัญหาสุขภาพจิตในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดความชัดเจนใน
หน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน และอาจนำไปสู่การมีความรู้สึกร่วมที่จะผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดให้
สำเร็จตามเป้าหมายได ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 
 เป้าหมายของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้มีเป้าหมายสำหรับการบรรลุตัวชี้วัดครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและอบอุ่น ซึ่งการดำเนินงานอาจเกี่ยวข้องกับแผนงานด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สามารถเป็น
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พื้นฐานของการส่งเสริมความสุขของประชากรได้ทุกช่วงวัย รวมถึงความสุขของวัยทำงานด้ วย ในขณะที่หาก
ดำเนินงานอย่างมีเข็มมุ่งในแง่ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว จะนำไปสู่ ปัจจัยที่เพ่ิมความสุข 
(World Happiness Index) ในด้าน ครอบครัว (social support) ข้อดีของการมียุทธศาสตร์ที่มุ ่งประเด็น
ครอบครัว จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการงานกันได้อย่างชัดเจน บนเป้าหมายและพันธกิจ
เดียวกัน ยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
 - กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 - สมาคมสายใยครอบครัว 
 - สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (สวท) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านป้องกันการฆ่าตัวตาย 
 ประเด็นการป้องกันฆ่าตัวตายถือเป็นประเด็นสำคัญในระดับยุทธศาสตร์ ซึ ่งกรมสุขภาพจิตได้ให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานในประเด็นนี้ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ระดับชาติขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในด้านข้อมูลคือ ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย
ระดับชาติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ข้อดีหากนำประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย มา
ผนวกรวมอยู่ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และให้ประเด็นการป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง 
เพื่อตอบสนองต่อตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จโดยเฉพาะ จะก่อให้เกิดการทำงานที่บูรณาการกันโดยมี
หน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นระดับชาติมาช่วยรับผิดชอบด้วย ซึ่งหากแยกประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตายออกมาเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่ง มิติในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอาจจากกว้างขึ้น จากเดิมที่มองว่า งานฆ่าตัวตายอยู่ใน
หมวดงานบริการสุขภาพจิต จะสามารถเพิ่มมุมมองต่อการฆ่าตัวตายในมิติการส่งเสริมป้องกันปัญหาไม่ให้คน
ทั่วไปคิดฆ่าตัวตายได้ด้วย โดยกรมสุขภาพจิตจะต้องร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการร่วมมือกับ
ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อน น่าจะช่วยให้สมรรถนะของการป้องกัน
การฆ่าตัวตายขยายวงกว้างขึ้น นอกจากนั้นข้อดีของการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การฆ่าตัวตายเข้ามาอยู่ในแผน
ระดับชาติ อาจทำให้ส่วนกลางได้ร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้
สะดวกกว่า และช่วยลดภาระของหน่วยงานในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายนี้ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทย 
หากมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัด ความสุขของคนไทย (World happiness index) และร้อยละของอำเภอที่

บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ข้อดีของการ
ตั้งประเด็นยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมาจะช่วยให้สามารถดำเนินงานได้ตอบสนองในทั้งสองตัวชี้วัด ในลักษณะของงานที่
มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริม ป้องกัน ซึ่งเป็นงานที่กรมสุขภาพจิตทำได้อย่างครอบคลุม และยังสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  โดยมีกระทรวงสาธารณสุขติดตามตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ 
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อย่างไรก็ตาม ในมิติของคะแนนความสุขของคนไทย ยังต้องอาศัยหน่วยงานในหลายภาคส่วน ซึ่งต้องแสวงหา
ผู้รับผิดชอบ และจัดการภาระงานให้ครบทั้ง 6 ปัจจัยของดัชนีความสุข World happiness index (มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ การสนับสนุนทางสังคม อายุขัยเฉลี่ย เสรีภาพในการใช้ชีวิต ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และ ระดับการคอรร์ัปชั่น)  

 
 ข. การจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ตามช่วงวัย 

 อีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติสามารถเชื่อมโยง 
ประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายได้อย่างร้อยเรียงเป็นเนื้อเดียวกับงานอื่น ๆ ด้วย มีผู ้เสนอให้จำแนก
ยุทธศาสตร์ออกเป็นตามช่วงวัย และให้กำหนดการดำเนินงานเป็นประเด็นสุขภาพจิตที่สำคัญ ตามข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับแต่ละช่วงวัย ยกตัวอย่างเช่น 
 - วัยเด็ก ดูแลปัญหาเรื่อง IQ, EQ, พัฒนาการ, สวัสดิการ  
 - วัยเรียน วัยรุ่น ดูแลปัญหาเรื่อง เด็กติดเกม ปัญหาพฤติกรรมและความรุนแรง ปัญหาตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ปัญหายาเสพติด 
 - วัยทำงาน ดูแลเรื่อง สุขภาพจิตของคนวัยทำงาน สุราและยาเสพติด การป้องกันการฆ่าตัวตาย 
 - วัยสูงอายุ ดูแลเรื่อง ความสุข และป้องกันการฆ่าตัวตาย 
 - ผู้พิการ และผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต ดูแลเรื่องสวัสดิการ การพิทักษ์สิทธิ์ การเข้าถึงบริการต่าง ๆ 
 
  ค. คงยุทธศาสตร์ไว้ในลักษณะเดิมแต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดภายในแผน 

มีผู้เสนอให้คงยุทธศาสตร์ไว้เหมือนเดิมแต่ให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแผน ให้มีกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ที ่ช ัดเจน วิธ ีการดำเนินงาน เป้าประสงค์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดในภาพรวมของแผน 
นอกจากนั้นโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ต้องสามารถนำไปสู่การติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุตัวชี้วดัได้ 
ในลักษณะความสำเร็จเป็นลำดับขั้นไปเรื่อย ๆ โดยต้องสามารถตอบได้ว่าหากดำเนินงานในโครงการใดบ้าง
สำเร็จจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการบรรลุในแต่ละตัวชี้วัดได้อย่างไร 

4.6 จดุเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 

 จากการสัมภาษณ์บุคลากรในกรมสุขภาพจิต ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ พบว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี กรมสุขภาพจิต มีจุดเด่นและจุดทีค่วรพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 

4.6.1 จุดเด่นของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 
1) กรมสุขภาพจิตมีกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานที่

เข้มแข็ง   
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2) การทำแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งทำ
ขบวนการมีส่วนร่วมหน่วยงานภายนอกโดยการถ่ายทอดตามระบบได้ค่อนข้างดี 

3) แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตมีการเจาะลึกลงไปในปัญหาที่สำคัญในแต่ละกลุ่มวัย เช่น กลุ่ม
เด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

4) แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ทำได้ครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตก่อนเข้าสู่ระบบบริการ 

5) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต มีการทบทวนสถานการณ์ และจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของเครือข่ายที่เก่ียวข้องมาช่วยกันระดมความคิดเห็นร่วมกันอย่างครบถ้วน และมีการจัดทำประชา
พิจารณ์ทั้งภายใน และภายนอกร่วมกัน  

6) แผนของกรมสุขภาพจิตมีความสมเหตุสมผล ทำแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดี    

7) แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต มีเนื้อหาครอบคลุม และมีกระบวนการที่ชัดเจน และมีการ
รวบรวมการดำเนินการในอดีตและทบทวนแผนเพื่อนำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการ
ดำเนินการ 

 

4.6.2 จุดที่ควรพัฒนา 
1) เรื่องงบประมาณ ที่โดนปรับลดลงเพื่อไปแก้ปัญหาการระบาดของโควิด 19 และบางส่วนนำไป

เป็นงบประมาณกองกลาง 
2) การดำเนินการควรนำปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการที่ผ่านมาในแต่ละปี นำมาปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต และกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการทำงานใหม่พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตาม
ผลการดำเนินการและหาข้อสรุปร่วมกัน 

3) การวัดผลตัวชี้วัดที่ผ่านมาจากการสำรวจกลุ่มประชากรส่วนใหญ่วัดจากกลุ่มที่ได้มีการทำ
โครงการส่งเสริมแล้ว ไม่ได้สำรวจกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

4) ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ยังเป็นในลักษณะของกระบวนการ และผลผลิตแต่
ยังไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ หรือ ผลกระทบอย่างแท้จริง 

5) ควรพัฒนาในเรื่องของ KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จบางตัว เพราะท่ีเขียนบางตัวก็ผ่านกันหมด 
เพราะกลุ่มส่วนใหญ่ที่วัดเป็นกลุ่มท่ีผ่านโครงการส่งเสริมมาแล้ว ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 

6) การบูรณาการร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูล แผนงานโครงการจากส่วนผู้บริหารนโยบายลงมาสู่
ผู้ปฏิบัติงาน ยังติดปัญหา เช่น การขอข้อมูลในกระทรวงฯ เดียวกันยังให้ข้อมูลไม่ได้ หรือการแก้ปัญหาบาง
ปัญหาต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา 

7) การเปลี่ยนแปลงในแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากข้ึน  
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บทที่ 5 ความสอดคล้องเหมาะสมและความเชื่อมโยงของ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระของแผนประกอบด้วย การพิจารณาใน 3 มิติ ได้แก่ 1) 
ความสอดคล้องเหมาะสม ระหว่างตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนกับสภาพปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ของการจัดทำแผน 2) ความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติการ และ 3) ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  4) 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด กับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

5.1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

จากการสัมภาษณ์ไปยังเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่าวิสัยทัศน์
ของแผนมีความเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่า มีการใช้ถ้อยคำที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงาน ที่
เป็นภาพกว้างระดับประเทศ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในงานของกรมสุขภาพจิตเท่านั้น ยังสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเด็กที่มีปัญญา อารมณ์ดี ที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของกรมอนามัยและกรมกิจการเด็กและเยาวชน และยังเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นอกจากนั้นยังให้เหตุผลว่า เป็นวิสัยทัศน์ที่มีความทะเยอทะยาน และความตั้งใจที่ดี จึงคิด
ว่ามีความเหมาะสมและ ท้าทาย โดยมีข้อคิดเห็นถึงประเด็นวิสัยทัศน์แต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

 “มีปัญญา” ความคิดเห็นต่อประเด็นมีปัญญา ถูกนิยามในแง่ของตัวชี้วัด ความฉลาดทาง
สติปัญญา (IQ) ของเด็กไทย ซึ่งจะหมายถึงการเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญญาในอนาคตของแผน 20 ปี  ซึ่งมีผู้กล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า “ ้าเราอยากจะพัฒนาประเทศ ห้พัฒนา ปส ่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม หม่หรือ ทยแ นด  
4.0  ด้ อคิวของคน นชาติต้องมาก่อน”  

 “อารมณ์ดี” เป็นตัวชี้วัดที่กรมสุขภาพจิตมีส่วนในการรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งต้องอาศัยการบูร
ณาการร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งแนวทางที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์อารมณ์ดีได้ ต้องเริ่มจากการเสริมสารอาหาร 
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ดูแลเด็กให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย เพ่ือให้เด็กมี EQ อันจะเป็นเหตุไปสู่ความ
เป็นคนเก่งในอนาคต ดังนั้น ตัวชี้วัด EQ จะเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข
เอง และที่ครอบคลุมไปถึง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เพราะ การเสริมสร้าง EQ ที่ดีได้ ต้องเริ่ม
ตั้งแตก่ารมีผู้ปกครอง มีเศรษฐานะที่ดี 

 “มีความสุข” เป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมต่อการจัดทำแผน เพราะเป้าหมายของการทำงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตระดับท้ายที ่สุดแล้วก็เพื่อให้คนไทยมีความสุข  จึงใช้การวัดความสุขของคนไทยที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับระดับโลกคือ World happiness index  
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 “อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า” เป็นประเด็นวิสัยทัศน์ที่คำนึงถึง บุคคลที่มีความเสี่ยงทางด้าน
จิตใจ เช่น ผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่งานสุขภาพจิตมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้สึก
ของความมีคุณค่า การยอมรับ และการให้โอกาสในสังคม 

จุดที่ควรปรับปรุง 
 ประเด็นแรกคือ คิดว่า วิสัยทัศน์ มีความเหมาะสมแล้วแต่ควรปรับปรุงในด้านวิธีการวัด แนวทาง หรือ
เส้นทางการดำเนินงานที่นำมาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยจะต้องกำหนดข้อบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าลักษณะรูปธรรม
ใดบ้าง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
 ประเด็นที่สอง คิดว่า วิสัยทัศน์มีปัญญาไม่เหมาะสมกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ เนื่องจากคิดว่า
แผนฉบับนี้ควรเน้นไปท่ี การพัฒนาอารมณ์ดีและมีความสุขมากกว่า  เพราะปัญญาอาจต้องสร้างด้วยการศึกษา 
ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพจิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คำว่าปัญญาอาจไกลเกินกว่าคำว่าสุขภาพจิตจะ
ครอบคลุมได ้

ข้อสังเกต 
จากวิสัยทัศน์ที่ว่า คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า จะเห็นได้ว่าเป็น

การเขียนวิสัยทัศน์ในภาพกว้าง โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เน้นไปที่กลุ่ม เด็กทั้งในด้าน มีปัญญา และ
อารมณ์ดี ด้วยการตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนอยู่ที่ประเด็น ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อีกกลุ่มยุทธศาสตร์หนึ่งคือเน้นไปที่กลุ่มครอบครัว ในประเด็น ครอบครัวเข้มแข็งและ
อบอุ่น ส่วนประเด็นความสุขและอัตราการฆ่าตัวตายเป็นประเด็นในภาพรวม ขณะที่การบูรณาการงาน
สุขภาพจิตระดับอำเภอเป็นภาพของพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาจากกลุ ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยังขาดกลุ ่มเป้าหมายอื ่นทำให้เครือข่ายผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เสนอแนะว่า ต้องการให้ประเด็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย แม้ว่ากลุ่มครอบครัวจะ
ประกอบด้วยบุคคลในหลายช่วงวัย อย่างไรก็ตาม ประเภทของครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
เริ่มเกิดลักษณะของการอยู่คนเดียว หรือมีเพียงหนึ่งช่วงวัยในครอบครัวนั้น ๆ 

5.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง เหมาะสม ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ 

จากตารางที่ 14 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ปัญหากับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์มาสู่ค่าเป้าหมายมีการยกระดับของค่าเป้าหมายขึ้น
ทุกระยะ อย่างไรก็ตามในเป้าหมายด้านครอบครัวเข้มแข็งอาจจะต้องทบทวนค่าเป้าหมายซึ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้นำข้อมูลตัวชี้วัดนี้มาจากกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
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ตารางที ่14 เปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์สุขภาพจิต กับค่าเป้าหมาย 
 

สถานการณ์ ตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ 

ค่าเป้าหมายในแผน 
2565 2570 2575 2580 

- ใน ปี 2559  คะแนนสติปัญญาเฉลี่ยของ
เด็กไทย อยู่ท่ี 98.2 

คะแนนสต ิป ัญญาเฉล ี ่ยของ
เด็กไทย 

100 101 103 105 

- ใน ปี 2559 ผลการสำรวจพบว่าเด็กมี
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 77 

เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่
ในเกณฑ์ปกติ 

80 82 84 85 

- จากการทบทวนสถานการณ์ครอบครัว
อบอุ่น ปี 2557 พบว่า ร้อยละ 65.60  
- ส่วนใน ปี 2561 ดัชนีความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในภาพรวมของครอบครัวไทย
เท่ากับ 85.04 คะแนน (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว) 

ครอบครัวมีความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่น 

80 85 90 95 

- ปี 2560 = 6.424 
- ปี 2561 = 6.072 

ประเทศไทยมีคะแนนความสุข 
(World Happiness Index) 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

≥0.1 ≥0.2 ≥0.3 ≥0.4 

- ในปี 2560 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่
ที ่6.03 ต่อประชากรแสนคน 

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ต่อ
ประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 
6.0 

ไม่เกิน 
5.6 

ไม่เกิน 
5.3 

ไม่เกิน 
5.1 

- ในปี2558 มีพื้นที ่เข ้าร ่วมดำเนินงาน 
เครือข่ายพัฒนาสุขภาพจิตระดับอำเภอ 
(DHS) 532 แห่ง 
- ในปี 2560 มี การจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
200 แห่ง 

ร้อยละของอำเภอที่บูรณาการ 
การดำเนินงานสุขภาพจิต 
ตามมาตรฐานแล้ว ประชาชน 
มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

  

จากการสัมภาษณ์กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยพบว่ามีข้อเสนอเกี ่ยวกับแต่ละประเด็นตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็น เหตุผล 
1. คะแนน
สติปัญญาเฉลี่ย
ของเด็กไทย (IQ) 
ไม่ต่ำกว่า 100 

ความเหมาะสมของตัวช้ีวัด IQ100 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตัวชี้วัด IQ มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
▪ สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 
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▪ เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเด็กเป็นตัวแทนตัวชี ้ว ัดที่
เป็นผลลัพธ์ของการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยปฐมภูมิ เรื่อง
พัฒนาการ กล่าวคือก่อนจะมี IQ ที่ดีได้นั้นต้องมีพัฒนาการ
ที่ดีก่อน 

▪ เป็นตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมเครือข่ายการทำงานหลายภาคส่วน
สามารถเป็น ต ัวช ี ้วัดท ี ่หลายหน่วยงานต ้องร ่วมกัน
รับผ ิดชอบ (Joint KPI) สะท ้อนถ ึงความเป ็นแผนใน
ระดับชาติ ไม่ได้มีขอบเขตการทำงานเพียงแค่ในกรม
สุขภาพจิตเท่านั้น 

▪ เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผน ในประการ
แรกท่ีว่าด้วยเรื่องของ คนไทยมีปัญญา 

▪ คิดว่า IQ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดสังคมที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

▪ คิดว่าเหมาะสมเนื่องจากสามารถมีเครื่องมือวัดได้ชัดเจน 
▪ เหมาะสมเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของ

เครือข่าย 
  ในส่วนที่คิดว่าตัวชี้วัดไม่เหมาะสม ได้ให้เหตุผลว่า 

▪ ควรจะมองภาพที่ขยายกว้างกว่าความฉลาดทางสตปิัญญา 
เพราะแผนพัฒนาสุขภาพจิตควรมีจุดเน้นที่ลึกกว่ามิติของ 
IQ นั่นหมายถึง สมาธิสั้น ด้วย หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ภายใต้
ตัวช้ีวัดในกลุ่มเด็กด้วย เป็นต้น 

▪ คิดว่าควรจะรวมตัวชี้วัด IQ กับ EQ เข้าด้วยกันแล้ววัดใน
ลักษณะภาพรวมที่เป็นตัวช้ีวัดด้านสุขภาพจิตเด็กข้ึนมา 

▪ ยังมองความเชื ่อมโยงไม่ออกว่าตัวชี ้วัดไอคิวสัมพันธ์กับ
เรื่องสุขภาพจิตเด็กอย่างไร 

 ความเหมาะสมของค่า 
เป้าหมาย IQ 100 

 
 

ความคิดเห็นต่อค่าเป้าหมายในแต่ละพื ้นที ่หรือ ในแต่ละ
หน่วยงานมีความแตกต่างกัน  
▪ บางส่วนคิดว่าค่าเป้าหมายสูงเกินไปพื้นที่บรรลุได้ยาก อีก

ทั้งยิ ่งในสถานที ่ดูแลเด็กด้อยโอกาส เช่น หน่วยงานใน
กระทรวง พม. สามารถทำได้ยาก แต่ก็คิดว่าค่าเป้าหมาย
สูงมีความท้าทายดีแล้ว  

▪ ขณะที่บางส่วน คิดว่าค่าเป้าหมายต่ำเกินไปต้องขยับความ
ท้าทายเพิ่มขึ้น เป็น 103, 105, และ 108 ในระยะถัดไป 
อย่างไรก็ตามจุดแข็งของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายในด้าน IQ 
คือความชัดเจนในรูปแบบของการวัด ที่มีเครื่องมือวัดได้
อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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2. เด็กไทยมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) เ ป ็ น ปก ติ  
ร้อยละ 80 

 

ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียส่วนใหญ่คิดว่าตัวชี ้ว ัด EQ มีความ
เหมาะสมด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
▪ เป็นตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านอารมณ์ดี 
▪ เป็นตัวช้ีวัดที่ร่วมกันระหว่างกระทรวงในการรับผิดชอบได้ 
▪ เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตโดยตรง โดยมี

กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบในการเก็บตัวชี ้ว ัดแต่ ต้องมี
หน่วยงานอ่ืนๆ ช่วยในเรื่องการส่งเสริม 

▪ เป็นตัวชี้วัดที่นำไปสู่ความสุข กล่าวคือ เมื่อเด็กมีความสุข 
จะส่งผลต่ออารมณ์ จิตใจ พฤติกรรมในด้านอื่นๆ จนเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีความสุขด้วย 

▪ สามารถดำเนินการไปพร้อมกับตัวชี ้ว ัด IQ ได้ในเวลา
เดียวกัน ให้ส่งเสริมคู่กันท้ัง IQ และ EQ 

  สำหรับข้อเสนอแนะในกลุ ่มผู ้ที ่ เห็นว่าตัวชี ้วัด EQ ยังไม่
เหมาะสม เสนอว่า 
▪ ตัวช้ีวัด EQ เพียงอย่างเดียวคิดว่าไม่ครอบคลุม ควรจะควบ

รวมทักษะชีวิตเยาวชนในทศวรรษท่ี 21 ไปด้วย 
▪ ควรเพิ่มเติมในส่วนของตัวชี้วัดความฉลาดทางจริยธรรม 

(MQ) ด้วย โดยให้มุ ่งพัฒนาร่วมกันไปในหลาย ๆ ด้าน
สำหรับกลุ่มเด็ก EQ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองเป้าหมายของสังคม 

▪ ตัวชี ้วัด EQ มีความเป็นนามธรรม ยังมีหลักสูตรในการ
ส่งเสริม EQ ค่อนข้างน้อย การใช้ตัวชี้วัดเพื่อคัดกรอง EQ 
อาจยังไม่ตอบโจทย์ของการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ 

▪ อยากให้ตั ้งตัวชี ้ว ัดไปที ่ผลลัพธ์ของการที ่เด็กมี EQ ดี 
มากกว่า ให้ตอบให้ได้ว่า หากมี EQ ดีจะก่อให้เกิดอะไร 
แล้วให้ตั้งตัวช้ีวัดไปท่ีตรงนั้น 

 

 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่คิดว่าค่าเป้าหมาย EQ มีความ
เหมาะสม โดยให้เหตุผลว่า กรมสุขภาพจิตมีการเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดนี้ และทางพื้นที่มีสมรรถนะในการบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
ส่วนในกลุ่มผู้ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เสนอว่า 
▪ ค่าเป้าหมายต่ำเกินไป ขณะนี้ทำได้เกินเป้าหมายไปมาก 
▪ ค่าเป้าหมายที่วัด วัดเฉพาะในกลุ่มที่เติม Intervention 

แล้วเท่านั้น ไม่ได้วัดภาพรวมทั้งประเทศ คิดว่าหากวัดใน
ภาพรวมทั้งประเทศ ร้อยละ 80 อาจทำได้ยากมาก 
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3. ครอบครัวมี
ความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่น 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่คิดว่าตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง
และมีความอบอุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดยให้เหตุผลดังนี้ 
▪ รากฐานของคนที ่จะใช้ช ีว ิตได ้อย ่างม ีความสุขก ็คือ

ครอบครัวที่เป็นรากฐานแรกของชีวิต 
▪ เป็นตัวชี้วัดที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเด็ก ได้ นั่นคือจะ

ส่งผลไปถึงตัวช้ีวัดด้าน IQ และ EQ 
▪ เป็นตัวชี ้วัดที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวง 

พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะเป็น
ผู ้ร ับผิดชอบ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าแผนฉบับนี ้เป ็นแผน
ระดับชาติ 

▪ คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่มีความเป็น Join KPI จะเหมาะ
แก่การนำมาตั้งเป็นตัวช้ีวัดในแผนระดับชาติ 

 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมแต่ควรปรับปรุงในรายละเอียดที่
ปรากฏในแผนดังต่อไปนี้ 
▪ ควรต้องมีการนิยามและกำหนดตัวชี ้วัดในแผนให้ชัดเจน 

เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบว่ามีแนวทางในการเก็บ
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดอย่างไร รวมถึงควรช้ีให้เห็นถึงตัวช้ีวัดย่อย
ที่ทำมาสู่ตัวช้ีวัดในภาพรวมของแผนด้วย 

▪ ส่วนใหญ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถตอบได้ว่า ตัวชี้วัด
ครอบครัวเข้มแข็งมีที่มาอย่างไร ไม่ทราบผู้รับผิดชอบหลัก 
ไม่ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง มีเพียงเครือข่ายจากกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเท่าน้ันท่ีรู้จักตัวช้ีวัดนี้ 

4. ความสุขของ
ประชากรใน
ประเทศ (World 
Happiness 
Index) 

 

ยังเป็นที่ถกเถียงกันเกี ่ยวกับตัวชี้วัดความสุขที่ใช้ (World 
Happiness Index) มาเป็นตัวชี้วัดในแผนนี้ โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกลุ่มที่คิดว่าควรวัดด้วย WHI ให้เหตุผลดังต่อไปนี้ 
▪ แผนฉบับนี้เป็นแผนระดับชาติ ดังนั้นจึงควรมีตัวชี้วัดที่เป็น

ค่ากลางระดับสากลที่สามารถเปรียบเทียบกับนานาชาติได้ 
อีกทั้งยังเป็นตัวช้ีวัดที่ตอบเป้าหมายของ UN ด้วย 

▪ เป็นตัวชี้วัดที่เป็น Join KPI ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะเป็นงานของกรมสุขภาพจิต
เท่านั้น และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบที่จะดำเนินการ
จึงคิดว่าให้ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ
รับผิดชอบ เนื่องจากประกอบด้วยความร่วมมือจากหลาย
กระทรวง 

▪ เป็นตัวช้ีวัดที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่ทั้งเกี่ยวข้อง
และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพจิต ซึ่งไม่ได้หมายความ
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ว่าจะต้องถอนตัวชี้วัดออก แต่ควรต้องกำหนดกลยุทธ์ ค่า
เป้าหมายต่าง ๆ ที่จะนำมาสู่ความสำเร็จของตัวช้ีวัด รวมทั้ง
กำหนดบทบาทร่วมกันในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทำตัวชี ้ว ัดให้บรรลุร่วมกัน เนื ่องจากทุกหน่วยงานย่อม
ต้องการให้คนไทยมีความสุข 

▪ เป็นตัวช้ีวัดที่ท้าทาย ถ้าทำได้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดี หรือหากยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายจะได้เห็นว่าประเทศต้องร่วมกันพัฒนา 

ในส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ WHI มาวัดความสุข มีเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 
▪ เป็นตัวชี้วัดที่ควบคุมไม่ได้ในหลายปัจจัย ทำให้ไม่สามารถ

ควบคุมสมรรถนะในการบรรลุได้เพียงเพราะกิจกรรมภายใน
ยุทธศาสตร์ฉบับน้ี 

▪ เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ไกลเกินกว่า นิยาม ของคำว่า สุขภาพจิต 
เนื่องจากมีเหตุผลทางด้าน เศรษฐกิจ การคอร์รัปชัน และ
เสรีภาพในการใช้ชีวิต ซึ ่งอยู ่นอกเหนืออำนาจของการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 

▪ คิดว่าควรใช้เครื ่องมือวัดความสุขที ่เหมาะกับคนไทย 
สอดคล้องกับลักษณะบริบทแบบคนไทย อาจต้องสร้าง
ตัวช้ีวัดความสุขข้ึนมาใช้ร่วมกันในระดับประเทศ 

▪ ควรมีการนิยามตัวชี้วัดความสุขในที่นี้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เห็นรายละเอียดของการวัดในแผนด้วย 

▪ ไม่แน่ใจว่า การมี WHI ที่สูงขึ้นจะตอบเป้าหมายและความ
ต้องการของการพัฒนาสุขภาพจิตของประเทศไทยหรือไม่ 

▪ การพัฒนาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผลกระทบตอ่
ค่าเป้าหมายความสุขให้สูงขึ้นได้เนื่องจากยังมีอีหลายปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

5. ตัวชี้วัดอัตรา
การฆ่าตัวตาย
สำเร็จ 6.0 ต่อ
ประชากร 1 แสน
คน 

 

ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่คิดว่าเป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีความ
เหมาะสมโดยให้เหตุผลดังนี้ 
▪ เป็นงานหลักท่ีกรมสุขภาพจิตต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม

การขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวไม่สามารถทำได้โดยกรม
สุขภาพจิตเพียงหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนซึ ่งนอกเหนืออำนาจของกระทรวง
สาธารณสุขด้วย ดังนั้นการนำขึ้นมาเป็นประเด็นตัวชี้วดัใน
แผนระดับชาติจึงเป็นผลดีต่อการที่จะเกิดความร่วมมือได้ 
ในลักษณะของ Join KPI 
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▪ เป ็นต ัวชี ้ว ัดที ่ตอบสนองต่อความหมายของความว่า
ความสุขของคนในสังคมในภาพรวม  

▪ เป็นตัวชี้วัดที่กรมสุขภาพจิตได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณส ุขซ ึ ่ งต ้องดำเน ินงานอย ู ่แล ้ว โดยให ้กรม
สุขภาพจิตติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

ในส่วนผู ้ที ่คิดว่าตัวชี ้วัดไม่มีความเหมาะสมได้ให้เหตุผล
ดังต่อไปนี้ 
▪ ไม่ควรมองที่อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ แต่ให้มองย้อนกลับ

ไปก่อนจะเกิดเหตุฆ่าตัวตาย โดยปรับให้เป็นตัวชี้วัดที่มุ่งไป
ที่การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายมากกว่า เพราะหากมอง
เฉพาะอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ หมายความว่า เมื่อมีคนท่ี
พยายามฆ่าตัวตายแล้วแต่ไม่สำเร็จ ก็จะไม่ถูกนับสำหรับ
ตัวช้ีวัดนี ้

▪ ต้องการให้มองมากกว่าการฆ่าตัวตาย แต่ให้เน้นไปที่ความ
รุนแรง เช่น ฆ่าลูก ฆ่าภรรยา แล้วค่อยฆ่าตัวตาย กรณี
อาชญากรรมรุนแรงที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต จะทำให้
สังคมให้ความสนใจและมีส่วนร่วมได้มากกว่า 

▪ ควรเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยป้องกัน
ปัญหาฆ่าตัวตายด้วย 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฆ่าตัวตาย
ไม่เหมาะสมควรปรับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าค่า
เป้าหมายไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และความ
เป็นจริง   
▪ อาจต้องมีการปรับรูปแบบของการเก็บข้อมูลเพื ่อให้ได้

ตัวเลขท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยใช้ข้อมูลจาก 
3 ฐานข้อมูลด้วยกัน ซึ ่งจะทำให้ตัวเลขที่กำหนดมาสู่ค่า
เป้าหมายสูงขึ้น 

▪ อาจต้องระบุเกณฑ์ในการวัดให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเกิดความเข้าใจที ่ตรงกันว่า จะใช้ฐานใดในการวัด 
เนื่องจากปัจจุบันมีการพิจารณาจาก 3 ฐานข้อมูลด้วยกัน 
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6. ตัวชี้วัดอำเภอ
ที่บูรณาการ 
การดำเนินงาน
สุขภาพจิตตาม
มาตรฐานแล้ว 
ประชาชนมี
ความสุขและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ผ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่คิดว่าตัวชี้วัดนี้ไม่เหมาะสม โดย
ให้เหตุผลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ 
▪ เป็นตัวชี้วัดที่ตั้งขึ้นมาตามกระแสของกระทรวงสาธารณสุข

ในเรื ่องการแต่งตั ้งคณะกรรมการารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ อำเภอ (พชอ.) แต่คิดว่าเมื่อกระแสเปลี่ยนตัวชี้วัดก็
ควรนำออก 

▪ เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ว ัดกระบวนการ และมีผลลัพธ์สุดท้ายคือ
ความสุข ดังนั้น ก็สมควรที่จะไปวัดตรงความสุขมากกว่า 

▪ เป็นตัวช้ีวัดที่กรมสุขภาพจิตทำได้และไม่ท้าทาย 
▪ ควรปรับไปเป็นตัวช้ีวัดย่อย ในแผน แทนท่ีจะเป็นตัวช้ีวัดใน

ภาพรวมของแผน 
▪ ควรนำตัวช้ีวัดนี้ไปไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ กรมสุขภาพจิต

มากกว่า ที่จะนำมาไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
▪ คำว่าบูรณาการงานสุขภาพจิตมีขอบเขตความหมายนิยามที่

กว้างเกินไป ขาดความชัดเจน 
▪ ระดับอำเภออาจไม่ครอบคลุมหรือตอบสนองต่อความ

ต้องการของระดับพื้นท่ี ที่ต้องการในระดับปฐมภูมิ ควรปรับ
ไปเป็นการวัดระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง แทน ซึ่งอาจไม่ได้มอง
หน่วยเป็นอำเภอ และยังเกี ่ยวข้องกับหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย เนื่องจากมีการปฏิรูประบบสาธารณสุข ให้ 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ ่น เข้ามาจัดการในเร ื ่อง
สาธารณสุขด้วย มีความเกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ริเริ่มจัดตั้งข้ึนมาใหม่ 

* หมายเหตุ: ในตารางนี้เป็นการนำเสนอร้อยละของจำนวนคำตอบสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เสนอความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ใน
ลักษณะการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลที่ได้รับ
เท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงเชิงสถิติได้ 

 สำหรับความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการฯ กรมสุขภาพจิต ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่คิดว่ามีความ
เหมาะสม เนื่องจาก ในช่วงเวลาของการกำหนดตัวชี้วัด ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการและรับทราบแนวคิดในการ
กำหนดตัวชี้วัดแล้ว อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะของบางพ้ืนที่ ท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเป้าหมายไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ หรือการบังคับตัวชี้วัดในตัวเลขเดียวเดียวกันทั่วประเทศนั้น ไม่
เหมาะสม เนื่องจาก บางพื้นที่มีปัญหามาก บางพื้นที่มีปัญหาน้อยไม่เท่ากัน แต่กระบวนการที่ต้องดำเนินงาน 
ทำเท่ากัน และท้ายที่สุด ไม่อยากให้ผู้เก็บข้อมูลตัวชี้วัด สนใจที่กระบวนการ แต่ให้มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของงาน
มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำมาก การถูกควบคุมให้
ดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อตอบตัวชี้วัด อาจทำให้พื้นที่เสียเวลาที่จะพัฒนางานสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ ปัญหาในลักษณะเฉพาะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีหลัก ๆ ได้แก่ 1) ในส่วนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) 
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กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเครือข่ายแตกต่างจากจังหวัดอื่น การดำเนินงานทำได้ยากและมีกระบวนการที่แตกต่างกัน 
3) จังหวัดตาก ที่มีเรื่องของชนเผ่า ชาวต่างชาติ และการใช้ภาษาที่แตกต่าง พ้ืนท่ีที่ห่างไกล เข้าถึงยาก เป็นต้น  

2. การมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดความเป็นจริงได้ แต่ต้องไม่ผูกมัดกับการประเมินผลงาน ไม่เช่นนั้น จะทำให้กรม
สุขภาพจิต เน้นวัดตัวชี้วัดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปดำเนินการ (เติม Intervention) แล้วเท่านั้น ทำให้
ตัวเลขสถิติ ที่สะท้อนออกมา สูงกว่าความเป็นจริง และเมื่อตัวเลขเหล่านั้นถูกนำเสนอออกมาในภาพของสังคม 
จะทำให้รู้สึกว่า ค้านต่อสภาพความเป็นจริงที่ยังพบปัญหาอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นควรมีตัวชี้วัด ในสองรูปแบบ 
ทั้งที ่เกี ่ยวกับการประเมินผลงาน และที่เป็นตัวชี ้วัดสะท้อนสถานการณ์โดยไม่ต้องนำไปผูกมัดกับผลการ
ดำเนินงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการดำเนินงานที่เน้นแก้ไขปัญหา มากกว่าการดำเนินงานเพื่อ
เพียงให้ผ่านตัวช้ีวัด ลักษณะของการดำเนินงานจะออกมาแตกต่างกัน 

5.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด กบัเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดเด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ไม่ต่ำกว่า 100 
ตัวชี้วัดความฉลาดทางสติปัญญา ( IQ) ถูกใช้ทั้งในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และแผนปฏิบัติ

ราชการกรมสุขภาพจิต มีความสอดคล้องกับแผนหลายแผนได้แก่ เป้าหมาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีด้านสาธารณสุข และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แม้ว่ากรมสุขภาพจิตจะมีจุดแข็ง
ในด้านนโยบายการดำเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทำให้สามารถ
เชื่อมโยงกับนโยบายระดับกระทรวงและการดำเนินงานในพ้ืนที่ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ได้ง่ายขึ้น และ มีบุคลากรสุขภาพจิตที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้ง
ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต ซึ่งในที่นี้หมายถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะในเด็กลุ่มเสี่ยง เนื่องจากปัญหาด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะนำไปสู่การมีสติปัญญาต่ำในวัย
เรียนได้ แต่ความท้าทายของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้คือ กรมสุขภาพจิตไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังได้ 
เนื่องจากปัจจัยที่จะนำไปสู่ความฉลาดทางสติปัญญา เริ่มมาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการเสริมสร้าง IQ ตั้งแต่แรกเกิดคือ กรมอนามัย ที่ดูแลด้านสุขภาพมารดาและเด็ก กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนเกี่ยวข้องในเรื่องสวัสดิการแม่และเด็ก ส่วนกรมสุขภาพจิตจะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่
พัฒนาการล่าช้า ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องในการให้การศึกษาพัฒนาสติปัญญาให้แก่เด็กในวัย
เรียน ดังนั้นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงหลายภาคส่วนในลักษณะภาคีเครือข่าย จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ  จึง
จะนำไปสู่ระดับความสำเร็จในด้านสติปัญญาได้ โดยโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทั้งทางที่เป็นปัจจัยแวดล้อมกับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทยมี 7 โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตดังตาราง  
 
ตารางที ่16 การสนับสนุนจากเครือข่ายสุขภาพจิตต่อตัวชี้วัดเด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา ไม่ต่ำกว่า 100 
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1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.1 คนไทยเข้าใจและใส่
ใจสุขภาพจิตของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

1.1.3 ร้อยละ 75 ของคน
ไทยได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวัย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ดูแลเด็กตามกลุ ่มว ัย ปฐมว ัย ว ัยเรียน 
วัยรุ่น 

สถาบ ั นพ ัฒนาก า ร เด ็ ก ร าช
นครินทร์ 

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพฯ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

1.2 ภาคีเครือข่าย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ให้คนไทยมีปัญญา 
อารมณ์ดี และมีความสุข 

1.2.1 ร้อยละของเด็กที่มี
คะแนน IQ ต่ำกว่า 100 
ได้รับการพัฒนา 

5. โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

6. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทย
วัยเรียน 

สถาบันราชานกุูล กรมสุขภาพจิต, 
สำนักงานกิจการนักเรียน สำนัก
บริหารการศึกษาพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

ภาพที่ 11 การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างโครงการที่นำไปตอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์ด้านปัญญา 

จากการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุของโครงการที่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดด้าน IQ จะเห็นประเด็นที่ขาดหายไปคือ
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับเด็กในวัยเรียนสำหรับเด็กที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ  และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม IQ โดยตรง เนื่องจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข มีบทบาทในการประเมิน แต่เด็กได้รับการพัฒนา
ในโรงเรียนสถาบันการศึกษา 

ตัวช้ีวัด เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 85 
 ตัวชี้วัดความฉลาดทางอารมณ์มีความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ได้แก่ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ระบุไว้ว่าเด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

93 

มาตรฐาน ส่วนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกำหนดไว้ที่ร้อยละ 80  ข้อสังเกตในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
นี้คือตามแผนมีการตั้งเป้าหมายเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ร้อยละ 80 โดยมีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานด้านความฉลาดทางอารมณ์ คือ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทย มีปัญญา 
อารมณ์ดี และมีความสุข มีแนวทางคือส่งเสริม EQ โดยพัฒนาโปรแกรม/เครื่องมือ เสริมสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ในทุกกลุ่มวัย ขณะที่ไม่มีตัวชี้วัดย่อยที่เกี่ยวข้องกับด้าน EQ โดยตรง และยังไม่พบโครงการที่มุ่งพัฒนา 
EQ เด็กปฐมวัยโดยตรง แต่เป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานร่วมไปกับงานด้าน IQ คือ การเสริมสร้างไปที่ประเด็น
สุขภาพจิตเด็กโดยตรงและปัจจัยสภาพแวดล้อม และดำเนินการไปพร้อม ๆ กันกับตัวชี้วัดด้าน IQ 7 โครงการ 
ดังที่ได้กล่าวไปในตารางที่ 4.4 ส่วนโครงการอื่น ๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิตโดยรวมของทุกช่วงวัย และวัยอื่น ๆ เช่น วัยสูงอายุทำให้ยังขาดการปฏิบัติการเพื่อมุ่งบรรลุตัวชี้วัด 
EQ เด็กโดยตรง ส่วนเครือข่ายในการขับเคลื่อน EQ ของเด็กปฐมวัยมักจะถูกส่งเสริมไปพร้อมกับการขับเคลื่อน 
IQ  ดังนั้นจึงควรบูรณาการตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเข้าด้วยกัน เนื่องจากเครือข่ายที่ขับเคลื่อนเป็น
เครือข่ายเดียวกันกับ เครือข่ายของตัวชี้วัดด้าน IQ 

 
ตัวช้ีวัด ครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น ร้อยละ 80 

 ตัวชี้วัดนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตัวชี้วัดที่ 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนา
ศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมีตัวชี้วัดคือ ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องการติดตามตัวชี้วัดว่าร้อยละ 
80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น ยังไม่ได้ถูกนิยามและจำกัดความขึ้นในแผนนี้ ว่าวัดได้จาก
อะไรบ้าง แต่อ้างอิงว่าเป็นตัวชี้วัดที่มาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องวัด มี
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่น  ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ 6 
โครงการ ดังตารางที่ 16 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าในแผนจะยังเกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
เป็นหลัก มีเพียง 3 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 
และ 3 จะเก่ียวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช 
 
ตารางที ่17 ความเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อตัวชี้วัด ครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1.1 คนไทยเข ้า ใจและใส ่ ใจ
สุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 

 

1.1.3 ร้อยละ 75 ของคน
ไทย ได ้ ร ั บการพ ัฒนา
ทักษะชีวิตตามช่วงวัย 

 

1.  เง ินอ ุดหน ุนท ุนก ิจกรรมศูนย ์พ ัฒนา
ครอบครัวในชุมชนภายใต้โครงการบริหาร
พัฒนากำลังคนของประเทศด้านครอบครัว 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  

1.2.3 ร้อยละ 85 ของคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ ้นไปที่มี

2. โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถาน
ประกอบการเพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวก

สสส. สนับสนุนให้ มูลนิธิ
แพธทูเฮลท์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสุขเท่ากับหรือสูง
กว่าค่าเฉลี่ย 

ในครอบคร ัวก ับพน ักงานที ่ เป ็นพ ่อแม่  
ผู้ปกครองและเด็กวัยรุ่น 

3.  โครงการการศ ึกษาความค ุ ้มค ่าของ
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างวินัยเชิง
บวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

สสส. สนับสนุนงบประมาณ
ให้สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

2.1 ผู ้ป่วยจิตเวชและผู ้มีปัญหา
ส ุขภาพจ ิตและจ ิตเวชเข ้าถึง
บริการมาตรฐานตั้งแต่เร่ิมป่วย 

 

2.1.3 ร้อยละ 50 ของ
ศูนย์แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (Primary Care 

Cluster : PCC) 

 

4. กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและ
จิตเวชในคลินิก หมอครอบครัว 

 

กองบร ิหารระบบบริการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

3.1 ผ ู ้ ป ่ วยจ ิต เวชได ้ ร ับการ
คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้รับ
การบำบ ั ดร ั กษาและฟ ื ้ นฟู
ส ม ร ร ถ ภ า พ อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง
เหมาะสม  

 

3.1.2 ร ้ อ ย ล ะ  70 ข อ ง
ผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนที่
ได้ร ับการดูแลจากผู ้รับ
ด ู แ ล ผ ู ้ ป ่ ว ย จ ิ ต เ ว ช 
(Caregiver) อย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน 

 

5. โครงการสุขภาพจิตศึกษาหลักสูตรสายใย
ครอบครัว 

 

สมาคมสายใยครอบครัว 

6. โครงการศูนย์บริการส่งเสริมทักษะชีวิต
บุคคลออทิสติกโดยครอบครัวและชุมชน 40 
จังหวัด 

มูลนิธิออทิสติกไทย 

 
 ตัวชี้วัดประเทศไทยมีคะแนนความสุข (World Happiness Index) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ไม่น้อย
กว่า 0.1 
 ความสุขของประชาชนถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแนวทางในการวัดความสุข ตาม
หลักเกณฑ์ของ World Happiness Index ขององค์การสหประชาชาติ โดยข้อมูลจาก Gallup World Poll 
(GWP)5 มีการให้คะแนนจาก 0 ถึง 10 โดยให้น้ำหนักในการคำนวณคะแนนความสุขจาก 6 ปัจจัยด้วยกันได้แก่ 

(1) ครอบครัว หรือ การสนับสนุนทางสังคม (social support) ซึ่งคาดประมาณจากค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ของการตอบคำถามของ GWP ที่ว่า “หากท่านประสบปัญหา ท่านมีญาติหรือเพ่ือนที่ไว้วางใจได้ว่าจะช่วยเหลือ
ท่านทุกเมื่อที่ต้องการหรือไม่” 

(2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) 
(3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at Birth) หมายถึง อายุที่คาดว่าประชากรแรกเกิด

จะมีอายุอีกกี่ปีก่อนเสียชีวิต  
(4) เสรีภาพในการใช้ชีวิต (freedom) คาดประมาณจากค่าเฉลี่ยระดับชาติของการตอบคำถาม ของ 

GWP ที่ว่า “ท่านพอใจหรือไม่พอใจกับอิสระในการเลือกสิ่งที่คุณทำกับชีวิตของท่าน”  
(5) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (generosity) คาดประมาณจากค่าเฉลี่ยระดับชาติของการตอบคำถาม ของ 

GWP ที่ว่า “คุณบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลในเดือนที่ผ่านมาหรือไม่” และ  

 
5 https://apatronl.github.io/WorldHappiness/ 
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(6) การรับรู้ต่อการคอร์รัปชัน (Trust) คาดประมาณจากค่าเฉลี่ยระดับชาติของการตอบคำถาม ของ 
GWP ใน 2 ข้อ ที่ว่า “การทุจริตแพร่หลายไปทั่วทั้งรัฐบาลหรือไม่" และ “คอร์รัปชันแพร่หลายในธุรกิจ
หรือไม่”6  

เมื ่อพิจารณาในระดับตัวชี ้ว ัดที ่สนับสนุนในเรื ่องของความสุขแล้วพบว่า มีการกำหนดตัวชี ้วัด
เป้าประสงค์ไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เป้าประสงค์ท่ี 1.2 ภาคี
เครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.3 
ร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความสุขเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย  เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของโครงการ
ภายใต้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความสุขของคนไทย พบว่ามีหลายหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการทั้งใน
และนอกระบบบริการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 18 ความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความสุขของคนไทย 

ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
การสำรวจสถานการณ์คนไทยมีสุขภาพจิตดี กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
โครงการ HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุขแห่งความสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน กรมสุขภาพจิต 
โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพจิตสำหรับคน
จนเมือง 

สสส. สนับสนุนงบให้ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2561-2573 สสส ร่วมกับ กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย 

โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการเพื่อ
ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับพนักงานที่เป็นพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและเด็กวัยรุ่น 

สสส. สนับสนุนให้ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

โครงการการศ ึกษาความค ุ ้มค ่าของโปรแกรมส่งเสริม
พัฒนาการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

สสส. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ 

โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ เพื ่อการดูแลสุขภาพจิต
ประชาชน ผ่าน digital platform บ้าน-พลังใจ 

สสส.สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ 

 
อย่างไรก็ตามจากเกณฑ์ในการวัดความสุข ของ World Happiness Index ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามี

ขอบเขตที่ไกลเกินกว่าภาระงานหรือโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  หรืออาจกล่าวได้ว่า
งานในด้านการพัฒนาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัด World Happiness 
Index ได้ เนื่องจากเก่ียวข้องกับ ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจ ความรู้สึกเรื่องเสรีภาพในการใช้ชีวิตอันเป็นเรื่องของระบบสังคมการเมืองหลายมิติ ตลอดจนการ

 
6 https://apatronl.github.io/WorldHappiness/ 
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รับรู้ต่อการคอร์รัปชัน ซึ่งเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองในส่วนภาครัฐและการบริหารอย่างมีธรรมภิบาลใน
ภาคเอกชน ดังนั้น การพัฒนาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจตอบตัวชี้วัดในส่วนนี้ได้ จึงไม่เหมาะแก่การ
นำมาเป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนา
ความสุขของประชากรในประเทศโดยใช้ตัวชี ้ว ัด  World Happiness Index นี ้เป็นฐาน อาจนำไปใช้เป็น
เป้าหมายสำหรับแผนพัฒนาในระดับที่สูงกว่าแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และขับเคลื่อนความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันได้ทั้งประเทศ โดยการบูรณาการแบบองค์รวม อาทิ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาด้านสุขภาพกาย การพัฒนาสุขภาพจิต การเมืองการปกครอง 
ตลอดจนการพัฒนามนุษย์ในแต่ละด้าน 

 
 ตัวช้ีวัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อประชากรแสนคน 
 ตัวชี้วัดนี้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDG) คือลดอัตราการฆ่าตัวตาย เป้าหมายที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตัวชี้วัด
ที่ 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง และยังเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์
กรมสุขภาพจิตเมื่อสิ้นแผนฯ 12 โดยในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมสุขภาพจิ ต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช เป้าประสงค์: 2.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี มีกลยุทธ์คือ บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) แนวทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตคือ 
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานบริการสุขภาพจิต  และจิตเวช
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้มี “การจัดบริการตามมาตรฐาน” ในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามลำดับ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ  ที่
เหมาะสม การดูแลต่อเนื่อง และลดอัตราการกลับมา  ป่วยซ้ำในกลุ่มโรคและปัญหาทางจิตเวชที่สำคัญ (โรคจิต
เภท/ โรคซึมเศร้า/ออทิสติก/สมาธิสั ้น/ โรคติดสุรา/  ผู ้พยายามฆ่าตัวตาย/ ผู ้ติดยาเสพติดที ่มีปัญหา
สุขภาพจิต/  ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิต) 
 สำหรับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติพบว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการ
ฆ่าตัวตายและหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบหลักดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 ความเชื่อมโยงเครือข่ายที่เชื่อมโยงตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจ
ส ุ ข ภ า พ จ ิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 
ครอบครัว และชุมชน 

1.1.3 

ร ้อยละ  75 ของคนไทย
ได้ร ับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวัย 

การพัฒนาเยาวชน ด้วย
ทักษะการรับฟังด้วยใจ 
เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 

สสส. สนับสนุนงบให้สมาคม
สะมาริตันส์แห่งประเทศไทยใน
การดำเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 ผ ู ้ป ่วยจ ิตเวชและผ ู ้ มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เข้าถึงบริการมาตรฐานตั้งแต่
เร่ิมป่วย 
 

2.1.1 อ ัตราการเข ้าถึง
บริการของโรคที ่สำคัญ
ทางจิตเวช 

2.1.4 ร ้ อ ย ล ะ  96 ข อ ง
ผู ้ป ่วยจ ิตเวชที ่ม ีความ
เสี ่ยงสูงต่อการก่อความ
รุนแรง ไม่ก่อความรุนแรง
ซ้ำ ภายใน 1 ปี 

4. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ในคนไทย 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิเคราะห์ สอบ
สวนฯ และเยียวยา 

- เสร ิมสร ้ า งศ ั กยภาพ
บ ุคลากรด ้านการด ูแล
ช่วยเหลือ 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

 
 ตัวชี้วัดร้อยละของอำเภอที่บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้ว ประชาชนมี
ความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน 
โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็นสุขภาพที่สำคัญของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับมติของนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตรเห็น
ชอบขอเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขประกอบด วยการออก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อสงเสริม
การทำงานแบบประชารัฐ ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จึงเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในหลายภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ โดยใน
ส่วนของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมสุขภาพจิตได้มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการสุขภาพจิต
ระดับอำเภอในหลายกลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ 1.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน มีแนวทางคือ 
ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขผ่านการดำเนินงานภายใต้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและ
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ กลยุทธ์ที่ 1.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ  
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีแนวทางคือ บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.)/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กลยุทธ์ที่ 1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีแนวทางใน
การดำเนินงานคือ สนับสนุนให้เครือข่ายที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

สำหรับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ พบว่ามีโครงการที่ดำเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าว 2 โครงการคือ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.3 ร้อยละ 75 ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย มีโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต และโครงการตามยุทธศาสตร์
ที่ 2 ตัวชี้วัด 2.2.3 ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคที่สำคัญทางจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีโครงการพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนระดับปฐมภูมิ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักคือ โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราชนครินทร์  
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ดังนั้นตัวชี้วัดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานระดับพื้นที่หลายหน่วยงานในการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้าไปในระดับอำเภอ โดยมีกรมสุขภาพจิตให้การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการให้ผู้ปฏิบัติงานระดับ
พื้นที่จากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำบล หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

5.4 ความสอดคล้องระหว่างโครงการและตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ กับสถานการณ์ทาง
สุขภาพจิตและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

 ในส่วนนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ ในแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ อธิบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
 จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของทั้งแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการ มี
จุดเน้นหลัก ๆ อยู่ที่ ประเด็น “ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต” ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ปรากฏในข้อความ
เชิงยุทธศาสตร์ คือ “ตลอดช่วงชีวิต” ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสุขภาพจิตที่กล่าวถึงสถานการณ์
และประเด็นปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เมื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนตาม
ประเด็นแต่ละช่วงวัย มีทั้งประเด็นที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน รายละเอียดดังตารางที ่20 
 
ตารางที่ 20 ความเชื่อมโยงประเด็นสุขภาพจิตตามช่วงวัย ตัวชี้วัด สถานการณท์ี่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนที่ตอบสนอง 

สถานการณ์ทาง
สุขภาพจติ 

ตัวชี้วดั ผช. จำนวน 
โครงการ ผช. 

ตัวชี้วดั/ 
กลยุทธ์ ผก. 

หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเด็กปฐมวัย : รวมม ี7 โครงการ 
เด็กไทย มี
สติปญัญา  
IO ≥ 100 

พัฒนาการล่าชา้ ใน
ปฐมวัย จะส่งผล
ต่อ IQ ในวัยเรียน 

1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวยั 

มี 4 โครงการ 1.1.1.1 ส่งเสริม
กลุ่มเสี่ยง 
1.1.1.2 กระตุ้น
กลุ่มล่าช้า 
(สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และ
ตัวชี้วัด) 

☺ มีความสอดคล้อง เนื่องจาก
มีข้อมูลว่าเด็กปฐมวันพัฒนาการ
ล่าช้า จะส่งผลต่อ IQ ต่ำ ในวัย
เรียน ดังนั้นการพัฒนา IQ ต้อง
เริ ่มตั ้งแต่ ปฐมวัย ที ่ได้ร ับทั้ง
สารอาหาร การเลี้ยงดู และการ
กระต ุ ้ น  ส ่ ง เสร ิม  ค ัดกรอง
พัฒนาการ  

1.2.1 ร้อยละ 85 
ของเด็กที่มี IQ ต่ำ
กว ่า  100 ได ้รับ
การพัฒนา 
(โครงการกับ
ตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องกันใน

มี 2 โครงการ 
1. โครงการ
มหัศจรรย์ 1000 

วันแรกของชวีิต 

2. โครงการเงิน
อุดหนนุเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

-  ใน ผช. ม ี  2 โครงการที่
เก ี ่ยวข ้องก ับกลุ ่มปฐมว ัย ที่
ปรากฏในตัวชี้วัด เป้าประสงค์ 
“เด็ก IQ ต่ำกว่าร้อย ได้รับการ
พัฒนา” และจะเห็นได้อย่าง
ช ัดเจนว ่า ความสำเร ็จใน 2 
โครงการดังกล่าว ไม่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด ตามเป้าประสงค์ 1.2 
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ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนที่ตอบสนอง 

สถานการณ์ทาง
สุขภาพจติ 

ตัวชี้วดั ผช. จำนวน 
โครงการ ผช. 

ตัวชี้วดั/ 
กลยุทธ์ ผก. 

หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ 

ด้าน
กลุ่มเป้าหมาย) 

เด็กมีความฉลาด
ทางอารมณ์  
EQ ปกติ  

ร้อยละ 85 

พัฒนาการล่าชา้ 
(ด้านอารมณ์) 

1.2 .3 ร ้อยละ  85 
ของคนไทยอายุ 15 
ปีขึ้นไปที่มีความสุข
เท่าก ับหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย 

มี 1 โครงการ 
การศึกษาความ
คุ้มค่าของ
โปรแกรมส่งเสริม
พัฒนาการสร้าง
วินัยเชิงบวกโดย
ครอบครัวมีส่วน
ร่วม 

-  ผลของโครงการคือได้ตัว
แบบผล ิ ตภ ัณฑ ์ ท ี ่ ส ่ ง เ สริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย จ ึงไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.2.3 คน
ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปมีความสุข 

วัยเรียน: รวมมี 4 โครงการ 
เด็กไทย มี
สติปญัญา  
IO ≥ 100 

สถานการณ์เด็กวยั
เรียนมี IQ ตำ่กว่า 

100 

1.2.1 ร้อยละ 85 
ของเด็กที่มี IQ ตำ่
กว่า 100 ได้รับ
การพัฒนา 

มี 2 โครงการ 
(ควบประเด็น IQ 

EQ และ 
สุขภาพจิต) 

1.1.1.เด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อระดับ
สติปัญญาต่ำกว่า
มาตรฐาน /ปัญหา
พฤติกรรม-
อารมณ์ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 
(สอดคล้องตาม
สถานการณ์ และ
ตัวชี้วัด) 

 โ ค ร งก า ร เก ี ่ ย ว ก ั บการ
ส่งเสริม IQ มีเพียง 2 โครงการ 
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการคือ กรม
สุขภาพจิต ยังขาดแผนปฏิบัติ
ก า รท ี ่ ม า จ ากหน ่ ว ย ง านที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง โ ด ย ต ร ง คื อ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กมีความฉลาด
ทางอารมณ ์
EQ ปกติ  

ร้อยละ 85 

EQ เด็กวยัเรียน
ปกติ (อายุ 6-11 
ปี) พ.ศ. 2561 อยู่
ที่ ร้อยละ 83 

1.2.1 ร้อยละ 85 
ของเด็กที่มี IQ ตำ่
กว่า 100 ได้รับ
การพัฒนา 
(ตัวชี้วัด ไม่มีคำวา่ 
EQ แต่ภายใต้
ตัวชี้วัดมีโครงการ
มีทั้ง IQ และ EQ) 

มี 1.โครงการ คือ 
สร้างเสริม
สุขภาพจิตเด็กไทย
วัยเรียน 
(ดำเนินงานควบ
ทั้ง IQ และ EQ) 

 ใ น  ผ ช .  ไ ม ่ ม ี ต ั ว ช ี ้ วั ด
เป้าประสงค์ ด้าน EQ โดยตรง 
ขณะที่มีโครงการส่งเสริม EQ ใน
กลุ่มเด็กวัยเรียน น้อยมาก ทั้งที่
เป็นตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

  1.1.1 ร้อยละ 40 
ของคนไทยที่มี
ความตระหนักและ
เข้าใจเร่ือง
สุขภาพจิต 

มี 2 โครงการ - ☺สอดคล้อง - โดยมีเกีย่วขอ้ง
กับกลุ่มวยัเรียน 2 โครงการ 

  1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวยั 

มี 1 โครงการ 1.1.2.1 เด็กและ
เยาวชนในอำเภอ
ต้นแบบ ที่มีทักษะ
ชีวิตอยู่ในเกณฑ์ด ี
(สอดคล้องตาม
สถานการณ์) 

☺สอดคล้อง- โดยมีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มวยัเรียน 1 โครงการ 

วัยรุ่น และเยาวชน: รวมมี 11 โครงการ 
ตัวชี้วดัความสขุ 1.1.1 ร้อยละ 40 

ของคนไทยที่มีความ
มี 5 โครงการ 
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ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนที่ตอบสนอง 

สถานการณ์ทาง
สุขภาพจติ 

ตัวชี้วดั ผช. จำนวน 
โครงการ ผช. 

ตัวชี้วดั/ 
กลยุทธ์ ผก. 

หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ 

(World 
Happiness 

Index) 
และ  

ตัวชี้วดัอัตราการ
ฆ่าตัวตายสำเร็จ 

วัยรุ่น มีประเด็นที่
สำคัญคือ การดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของ
เยาวชน อัตราการ
คลอดมีชีพในหญิง
อาย ุ15-19 ปี 
ปัญหาตั้งครรภ์ไม่
พร้อม โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่นและเยาวชน 

ตระหนกัและเข้าใจ
เรื่องสุขภาพจิต 

1.1.2.1 ร้อยละ
ของเด็กและ
เยาวชนในอำเภอ
ต้นแบบ ที่มีทักษะ
ชีวิตอยู่ในเกณฑ์ด ี
(สอดคล้องตาม
สถานการณ์) 

☺ ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
สถานการณ ์ด ้านส ุขภาพจิต 
ประเด ็นป ัญหาของเยาวชน
ค่อนข ้างม ีความหลากหลาย 
ส ่งผลกระทบได ้ท ั ้ งประเด็น
ความสุข และการฆ่าตัวตาย 
และเกี ่ยวข้องกับเครือข่ายใน
หลายภาคส่วน 
 ในแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติไม่ได้มีตัวชี้วัดโดยตรง
เก ี ่ ยวก ับช ่ ว งว ัยน ี ้  ม ี เพ ีย ง
ภาพรวมในกลุ่มคนไทยทุกช่วง
ว ัย  เม ื ่อดำเน ินการครบทุก
โครงการแล้วก็เป็นไปได้ว่า อาจ
ยังไม่กระทบต่อคะแนน WHI 
 ไม่มีการกำหนดประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในช่วงวัย
เรียน วัยรุ่น 

1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับการ
พัฒนาทกัษะชวีิต
ตามช่วงวยั 

มี 6 โครงการ 

วัยทำงาน (25 - 59 ปี) : มี 20 โครงการ 
ตัวชี้วดัความสขุ 

(World 
Happiness 

Index) 
 

กลุ่มคนทำงาน 
รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตและพฤตกิรรม
ทางสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม อว้น ดื่ม
สุรา สูบบุหรี ่

1.1.3 ร้อยละ 75 

ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวยั 

1 โครงการ 
เสริมสร้างสุขภาวะ
และสุขภาพจิตทีด่ี
แก่ประชาชนวัย
ทำงาน 
 
 
 

1.1.3 กลยุทธ์ 
เสริมสร้าง
สุขภาพจิต ที่ดีแก่
คนวัยทำงาน 
(สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ผก. คน
ไทยสุขภาพจิตดี) 

 ผช. การทบทวนสถานการณ์
ทางสุขภาพจิตกับประเด็นทาง
ส ุขภาพจ ิตของว ัยทำงานที่
มุ ่งเน้นจริงมีความไม่สอดคล้อง
ก ันในประเด ็นส ุขภาพจิตวัย
ทำงาน 
 ผช. เกณฑ์การวัดคะแนน
ความสุข / สุขภาพจิตดี มีหลาย
รูปแบบ ยังไม่มีรูปแบบกลางที่
แท้จริงที่เหมาะกับคนไทย การ
นิยามการเก็บข้อมูลยังไม่ชัดเจน 
WHI เป็นมาตรฐาน แต่โครงการ
ไม่สามารถตอบสนองได้ครบทุก
มิต ิ

1.2.3 ร้อยละ 85 
ของคนไทยอาย ุ15 
ปีขึ้นไปที่มีความสุข
เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ 

1 โครงการ 
HAPPY MOPH 
กระทรวง
สาธารณสุขแห่ง
ความสุข 

4.1.3 กลยุทธ์
พัฒนาระบบการ
สร้างความสุขของ
บุคลากรกรม
สุขภาพจิต 
(สอดรับนโยบาย
กระทรวง) 

 กลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

1.1.1 ร้อยละ 40 
ของคนไทยที่มีความ
ตระหนกัและเข้าใจ
เรื่องสุขภาพจิต 

มี 4 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ ์3.1.1 
Mental Health 
Literacy 

☺ สอดคล้องตามประเด็น
ตัวชี้วัด 

  1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวยั 

มี 1 โครงการ . 
โครงการขับเคลือ่น
การดแูลสุขภาพจิต

1.1.5 กลยุทธ์ 
บูรณาการงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
และ ป้องกัน

☺ สอดคล้องตามประเด็น
ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ 
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ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนที่ตอบสนอง 

สถานการณ์ทาง
สุขภาพจติ 

ตัวชี้วดั ผช. จำนวน 
โครงการ ผช. 

ตัวชี้วดั/ 
กลยุทธ์ ผก. 

หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ 

ทุกกลุ่มวัยในระบบ
สุขภาพปฐมภมิู 

ปัญหาสุขภาพจิต  
เข้ากับระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิ

  1.2.3 ร้อยละ 85 
ของคนไทยอาย ุ15 
ปีขึ้นไปที่มีความสุข
เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ 

มี 2 โครงการ - ☺ สอดคล้องตามประเด็นทั้ง การ
สำรวจสถานการณ์คนไทยมี
สุขภาพจิตดี และ การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย 2561-2573 

ตัวชี้วดัครอบครัว
เข้มแข็งและมี
ความอบอุ่น 
และ 
ตัวชี้วดั WHI ใน
ประเด็น 
ครอบครัว 

กลุ่มครอบครัว 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง
ครอบครัว 
ครอบครัวขยาย
ลดลง อัตราการ
หย่าร้าง ความ
รุนแรงในครอบครัว 
การละเมิดทางเพศ 

1.2.3 ร้อยละ 85 
ของคนไทยอาย ุ15 
ปีขึ้นไปที่มีความสุข
เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ 

มี 2 โครงการ - ☺ โครงการมีความสอดคล้อง
ก ั บประ เด ็ นส ุ ขภาพจ ิ ต ใน
ครอบครัว 
 ม ี โครงการท ี ่ เก ี ่ ย วข ้อง
โดยตรงน้อย ควรเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานกับกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ซึ่งดูแล
ตัวช ี ้ว ัดนี ้ครอบคร ัวเข ้มแข็ ง
โดยตรง และเป ็นองค ์การที่
ข ับเคล ื ่อนแผนย ุทธศาสตร์
ครอบครัวเข้มแข็ง 

 1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามช่วงวยั 

1 โครงการ  
เงินอุดหนุนทุน
กิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนภายใต้
โครงการบริหาร
พัฒนากำลังคน
ของประเทศด้าน
ครอบครัว 

-  ขาดความเช ื ่อมโยงและ
จุดเน้น ระหว่าง ตัวชี ้ว ัดตาม
เป ้าประสงค ์ ไปส ู ่การบรรลุ
ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง 
 มีโครงการที ่เชื ่อมโยงไปสู่
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง ต ั ว ช ี ้ วั ด
ครอบครัวเข้มแข็งน้อย และมี
โครงการจากกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวเพียง 1 
โครงการเท่านั ้น ที ่ปรากฏใน 
ผช. 

ตัวชี้วดัอัตราการ
ฆ่าตัวตายสำเร็จ 
และตัวชี้วัด
ความสุข 

กลุ่มเสี่ยง 
ผู้พิการ ผู้บกพร่อง
ทางจิต 
ผู้ด้อยโอกาส 

1.1.2 ร้อยละ 80 
ของคนไทยยอมรับ
และให้โอกาสตอ่ผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช 

มี 7 โครงการ 3.1.2 กลยุทธ ์
สนับสนุนให้  
ครอบครัว/ชุมชน 
ยอมรับ และให้
โอกาสกับผู้ที่อยู่
กับ  ปัญหา
สุขภาพจิต 

☺ สอดคล้องตามประเด็น 

  1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับการ
พัฒนาทกัษะชวีิต
ตามช่วงวยั 

1 โครงการ 
เรือนจำสขุภาวะ 

- ☺ สอดคล้องตามประเด็น 

วัยสูงอายุ: มี 10 โครงการ 
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ตัวชี้วดัเปา้หมาย
แผนที่ตอบสนอง 

สถานการณ์ทาง
สุขภาพจติ 

ตัวชี้วดั ผช. จำนวน 
โครงการ ผช. 

ตัวชี้วดั/ 
กลยุทธ์ ผก. 

หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วดัความสขุ
(World 
Happiness 
Index) 

และ ตวัชี้วดั
อัตราการฆ่าตัว
ตายสำเร็จ 

ปัญหาด้านสุขภาพ 
โรคซึมเศร้า วิตก
กังวล มีความ 
 ความรู้สึกมีคุณค่า
ในตัวเองลดลง 

1.1.1 ร้อยละ 40 
ของคนไทยที่มีความ
ตระหนกัและเข้าใจ
เรื่องสุขภาพจิต 

มี 4 โครงการ - ☺ สอดคล้องตามประเด็น 

  1.1.3 ร้อยละ 75 
ของคนไทยได้รับการ
พัฒนาทกัษะชวีิต
ตามช่วงวยั 

มี 3 โครงการ - ☺ สอดคล้องตามประเด็น 

  1.2.2 ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายทุี่มารับ
บริการในคลินกิ
ผู้สูงอาย/ุคลินกิโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับ
การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 

มี 3 โครงการ 1.1.4.1 ผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหา

สุขภาพจิต  ได้รับ
การดูแลทางสังคม

จิตใจ 

☺ สอดคล้องตามประเด็น 

* ผช. = แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ   ผก. แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 
 
 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

มีใกล้เคียงกับแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและ
วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งมีจุดเน้นไปที่การเข้าถึงบริการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการเป็น
หลัก โดยเนื้อหาจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกระบบสาธารณสุขค่อนข้างยาก เพราะเป็นประเด็นการให้บริการ
ผู้ที่จำเป็นต้องเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตแล้ว อย่างไรก็ตามผลกระทบของเป้าประสงค์และโครงการตาม 
ยุทธศาสตร์นี้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับวิสัยทัศน์ที่ว่า อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า แต่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนได้น้อยเมื่อเทียบกับรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ที่ 1  

พบตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ีส่งไปยัง ตัวชี้วัดร้อยละของอำเภอที่บูรณาการงานสุขภาพจิตแล้วประชาชนมี
ความสุขและตัวชี ้วัดความสุข (WHI) คือ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่ 2.1.3 ร้อยละของศูนย์แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ในชุมชนมีระบบในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ในกลยุทธ์ที่ 2.1.1.3 ของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตด้วย โดยเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางนโยบายที่ให้ระบบบริการสุขภาพจิตขยายสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่วนตัวชี้วัดอื่น ๆ ไม่พบการส่งผล
ทางตรงไปยังตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน 
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3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า แต่ในตัวชี้วัดแผนไม่ได้

มีตัวชี้วัดที่ส่งผลโดยตรงมายังวิสัยทัศน์นี้ ข้อสังเกตคือ ทั้ง 3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยังคงเน้นในเรื่อง การพัฒนา
ระบบดูแลผู้เข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 2.1 ในแผนปฏิบัติราชการฯ คือ ประชาชนได้รับ
การดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งหากตีความตามประเด็น
แล้ว น่าจะมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม สวัสดิการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน แต่แนวทางยังคงเน้นไปที่การพัฒนาระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชเป็นหลัก 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังคงมีจุดเน้นเกี่ยวกับการดำเนินงานในกรมสุขภาพจิตเป็นหลัก มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ที่ 4.1.2 ร้อยละ 45 ของหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานผ่านเกณฑ์ เท่านั้น ที่น่าจะส่งผลต่อ ตัวชี้วัดความสุข WHI ในด้านความโปร่งใสได้ ส่วนตัวชี้วัด
เป้าประสงค์อ่ืน ๆ เช่น 4.2.1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ที่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและ 4.2.2 
จำนวนประเด็นความรู้ที ่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในระบบสารสนเทศสุขภาพจิต  น่าจะนำไปสู่ความสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มากกว่า สำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.3 สัดส่วนบุคลากรสายงานหลักด้านสุขภาพจิตต่อประชากรแสน
คน ถือเป็นสิ่งที่เครือข่ายมีความต้องการมากจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานในภาพรวมได้ 
 

 
 

ภาพที่ 12 การไหลของข้อมูลจำแนกตามประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ 
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 จากการวิเคราะห์โดยตั้งจุดสังเกตจากตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติเป็นตัว
หลัก พบว่ามีหลายตัวชี้วัดที่ไม่ได้นำไปสู่ค่าเป้าหมายภาพรวมของแผนโดยตรง และยังเป็นสัดส่วนของงาน
ภายในกรมสุขภาพจิตเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ภาพลักษณ์ของการเป็นแผนความร่วมระหว่างหน่วยงานตาม
เจตนารมณ์ของแผนยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์พบว่า มีเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่เน้นตอบเป้าประสงค์ของแผนโดยตรง ส่วนตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์อื่นยังคงเป็นกลไกการ
ดำเนินงานด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเป็นส่วนใหญ่ เมื่อทำการจำแนกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจำนวน
โครงการที่รับผิดชอบดังภาพที่ 13 จะเห็นได้ตามสัดส่วนขอความรับผิดชอบยังอยู่ในกรมสุขภาพจิตกว่ากึ่งหนึ่ง 
มีหน่วยงานสาธารณสุขร้อยละ 20 หน่วยงานภาครัฐนอกระบบบริการสุขภาพจิตร้อยละ 14 และเครือข่ายภาค
ประชาสังคมร้อยละ 14 โดยสัดส่วนของความเกี่ยวข้องในหน่วยงานนอกกรมสุขภาพจิตมีมากในยุทธศาสตร์ที่ 
1 และยุทธศาสตร์ที่ 3 
 จากภาพที่ 13 แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงในภาพรวมแล้วพบความเชื่อมโยงสนับสนุนกันในระดับ 
เป้าประสงค์ มาสู่ตัวชี้วัดภาพรวมแผน จนถึงวิสัยทัศน์ แต่เนื้อหาภายในและสัดส่วนของความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตามแผนยังไม่สมดุล มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์บางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวิสัยทัศน์นอ้ย 
ขณะที ่ โครงการที ่ม ุ ่งเป้าต่อความสำเร ็จของตัวชี ้ว ัดโดยตรงยังมีน ้อย เมื ่อเทียบกับโครงการที ่เน้น
กระบวนการพัฒนาเชิงระบบ ซึ่งการวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ และข้อเสนอแนะจากเครือข่าย จะ
นำเสนอในหัวข้อถัดไป 
 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด วิสยัทัศน์ของแผน 
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5.5 ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ 

 ในส่วนนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ 
ของแผน ซึ่งได้มาจากการประมวลข้อสังเกตของกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ รายละเอียดเนื้อหลักการของ
แผน ประกอบการวิเคราะห์เชื ่อมโยงโดยใช้ตรรกะของผู ้ว ิจ ัย พบว่า  ในระดับภาพรวมของแผน จาก
เป้าประสงค์ที่ปรากฏในแต่ละยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงมาสู่ตัวชี้วัดของแผน และการบรรลุวิสัยทัศน์ ดูมีความ
เชื่อมโยงสนับสนุนกันดังภาพที่ 13 

5.5.1 การวิเคราะห์สัดส่วนของเนื้อหาภายในแผนตามกลุ่มเป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนของเนื้อหาภายในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ตามกลุ่มเป้าหมาย โดย
จำแนกเป็น 6 กลุ่มได้แก่ ปฐมวัยและวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มวัยสูงอายุ และกลุ่มผู้
มีปัญหาทางจิต พบว่า โครงการในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ/ผู้บกพร่อง
ทางจิตประมาณกึ่งหนึ่ง ในขณะที่กลุ่มวัยที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลับมีโครงการที่สามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายได้น้อย ดังจะเห็นได้จากภาพที่  ภาพที ่14 โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ปฐมวัยและวัยเรียน ซึ่ง
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้าน สติปัญญา และอารมณ์เด็กไทย มีรวมกันอยู่เพียง 11 โครงการ ส่วนตัวชี้วัดด้าน
ครอบครัวเข้มแข็งและมีความอบอุ่น มี 6 โครงการ โดยสามารถดูรายละเอียด แต่ละกลุ่มได้ดังภาพที่ 15-19 
ซ่ึงเปรียบเทียบให้เห็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงกันด้วย 

ข้อสังเกตที่พบ คือ ในกลุ่มวัยรุ่น/เยาวชน มีโครงการตามยุทธศาสตร์ 17 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตที่ได้ทบทวนไปช่วงต้นแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งข้อสังเกต ว่า 
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยังขาดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในกลุ่มวัยรุ่น/เยาวชน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญอันจะเชื่อมโยงไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุขใน
ช่วงเวลาอีกไม่นาน จึงควรเพิ่มเป้าหมายของกลุ่มวัยรุ่น/เยาวชนเข้ามา ในขณะที่ เป้าหมายด้าน IQ และ EQ 
เป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกันเสมอจึงควรควบรวมเป้าหมายเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถเพ่ิม
ประเด็น อ่ืนๆ เช่น MQ (ความฉลาดทางจริยธรรม) ได้ด้วย 
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ภาพที่ 14 สัดส่วนของโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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ภาพที่ 15 การเชื่อมโยงโครงการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน 
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ภาพที่ 16 การเชื่อมโยงโครงการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น/เยาวชน 
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ภาพที่ 17 การเชื่อมโยงโครงการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในกลุ่มวัยทำงาน 
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ภาพที่ 18 การเชื่อมโยงโครงการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในกลุ่มวัยสูงอายุ 
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ภาพที่ 19 การเชื่อมโยงโครงการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในกลุ่มวัยสูงอายุ 
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5.5.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสมของโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ

สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสขุภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.1 ร้อยละ 40 ของคนไทยท่ีมีความตระหนักและเข้าใจเร่ือง
สุขภาพจิต 

✓   = 10     = 6 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
เสรมิสร้างทักษะครูอาชีวศึกษา เพือ่ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาสุขภาพจติผู้เรียน 

นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่มี
ปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ได้รบั
การดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
อย่างเหมาะสม 

✓ ศึกษาธิการ  

2. การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็น
มิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยเจริญ
พันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 

วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
เพิ่มขึ้นท้ังเชิงรับ/เชิงรุก และมี
พฤติกรรมอนามัยการเจรญิพันธ์ุที่
เหมาะสมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การ
ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์และ
เอดส์ในวัยรุ่น และเยาวชนลดลง 

✓ ศึกษาธิการ  

3. การขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะให้
นักเรียนผ่านการแนะแนวขอบข่ายส่วนตัวและ
สังคมและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

สรรถนะนักเรยีนเพื่อน ที่ปรึกษาดา้น
ความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะการให้
คำปรึกษา 

✓ กรมอนามัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

4. โครงการสร้างความตระหนักรูด้้านสุขภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพ
ดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ความตระหนักรูด้้านสุขภาพ และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ของนักเรียน ม.ปลาย 

✓ ศึกษาธิการ  

5. โครงการศึกษาปัญหาเด็กติดเกม (ระยะที่ 
1) 

เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อ พัฒนา
เครื่องมือประเมินความรุนแรงของ
ภาวะตดิเกมในเด็กและวัยรุ่น 

 กรมสุขภาพจิต เป็นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านสุขภาพจิต จึง
จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท่ี 4 พัฒนาวิชาการฯ มากกว่า 

6. โครงการเสริมสรา้งความรอบรูแ้ละพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจติที่พึงประสงคแ์ก่
ประชาชน 

-ประชาชนมีความตระหนักและมคีวาม
เข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจติ  
-ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับและ
ให้โอกาสต่อผู้ที่อยู่กับ 

-ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจติ 

✓ กรมสุขภาพจิต *เป็นโครงการสำคญัตามยุทธศาสตร์ที่ตอบตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ได้ในโครงการเดยีว ตามภาพ ที่ 15 จะเห็นได้ว่า
เป็นโครงการที่เชื่อมโยงไปสู่วิสยัทัศน์ คนไทยอารมณ์ดี ที่
ปรากฏในแผนได้ ถือว่าเป็นโครงการที่สำคญัและมีความคุ้มค่า 

7. การสื่อสารสังคมประเด็นสุขภาพจิต -พัฒนาสื่อ/หลักสูตร 

-จัดซื้อจัดจ้าง 

-ผลิตและเผยแพร ่

 สสส เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการที่จะใช้เผยแพร่ จึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาวิชาการฯ มากกว่า 

8. โครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว 

 
ผู้สูงอายุ มีความรอบรูด้้านสุขภาพ 
“สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวายืนยาว” 
และพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

✓ กรมอนามัย  

9. โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุในชุมชนแบบบูรณาการ 

ส่งเสริมผูสู้งอายุใหม้ีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ผ่านกลไกในพ้ืนท่ี 

✓ กรมอนามัย  

10. โครงการพัฒนาระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ระยะยาวเชิงป้องกัน 

ผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรอง ส่งเสรมิ 
ดูแล จนถึงพัฒนาระบบดูแล 

✓ กรมอนามัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

11. โครงการการจดัและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย 
จิต และสมองของผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย 
จิต และสมองให้แก ่ผูสู้งอายุกลุ่มติด
สังคม 

✓ กศน.  

12. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามเปา้ประสงค์ เนื่องจากเป็นการให้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการนำเงินเข้าบัญชี ไม่ได้มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการทำให้ตระหนักและเข้าใจประเด็นปญัหา
สุขภาพจิต จึงน่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 3 มากกว่า เพราะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคม 

13. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก 

การให้เงินสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรื่องค่าการเจ็บป่วย 

 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามเปา้ประสงค์ ไมไ่ดม้ีส่วนเกีย่วข้อง
กับการทำให้ตระหนักและเข้าใจประเด็นปัญหาสุขภาพจติ จึง
น่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 มากกว่า 
เพราะเกีย่วกับเรื่องสวสัดิการสังคม 

14. โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่าน
กลไกหมู่บ้าน 

การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บา้น 

 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรอยู่ในเป้าประสงค์ที่ 1.2 มากกว่า เพราะเป็นเรื่อง ภาคี
เครือข่ายในพื้นที ่

15. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านที่ไดร้ับการพัฒนาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 

 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรอยู่ใน ตัวช้ีวัด 1.2.3 ร้อยละ 85 ของคนไทยอายุ 15 ปีข้ึน
ไปท่ีมีความสุขเท่ากับหรือสูงกว่าคา่เฉลี่ย มากกว่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

16. โครงการสื่อสารประชาสมัพันธ์ด้าน
สุขภาพจิต 

ประชาชนรับรู้ข่าวสารเข้าใจเช่ือมัน่
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
เสรมิสร้างสุขภาพจติที่ด ี

✓ กรมสุขภาพจิต  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.2 ร้อยละ 80 ของคนไทยยอมรับและให้โอกาสต่อผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

 
7 โครงการ 

 เนื้อหาภายในตัวชี้วัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
มากกว่า เพราะเป็นเร่ืองการส่งเสริมสนับสนนุ ความเท่า
เทียม สิทธิ ทางสังคมสวัสดิการ แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ
สำหรับผู้พิการทางสติปัญญาและออทิสติก 

หน่วยรับบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
มีระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคล
บกพร่องทางสติปัญญาและออทสิติก 

 กรมสุขภาพจิต ส่งเสริม ความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพ 

2. โครงการรณรงคส์ร้างเจตคตเิชิงสร้างสรรค์
ต่อผู้บกพร่องทางจิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจติในเชิง
สร้างสรรคต์่อคนพิการทางจิต 

 สมาคมเพื่อผู้
บกพร่องทางจิตฯ 

ส่งเสริม สิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 

3. โครงการอบรมใหค้วามรูผู้้บกพร่องทางจิต
เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย โดยไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ
อย่างไม่เป็นธรรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิและไม่
ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไมเ่ป็นธรรม 

 สมาคมเพื่อผู้
บกพร่องทางจิตฯ 

สิทธิตามกฎหมายที่พึงได้รับ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางจิต
เข้าถึงกีฬาด้านคนพิการ 

ผู้มีความบกพร่องทางจิตไดร้ับการ
พัฒนาทักษะกีฬาตามที่สนใจ 

 สมาคมเพื่อผู้
บกพร่องทางจิตฯ 

ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึง ไดร้ับกิจกรรมนันทนาการ 

5. โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

การให้เงินค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
ทุกประเภท 

 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สิทธิการเข้าถึงสวสัดิการทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

6. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดกิารทาง
สังคมแก่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

การสนับสนุนสวสัดิการทางสังคม  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สิทธิการเข้าถึงสวสัดิการทางสังคม 

7. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการ
ดูแลให้บริการสุขภาพจิตแกผู่้ป่วยจิตเวชไร้
บ้าน 

ผลักดันนโยบายระบบการดูแล
ให้บริการด้านสุขภาพจติแก่ผู้ป่วยจิต
เวชไร้บ้านในพ้ืนท่ี 

 คณะสังคม
สงเคราะห์ มธ 

การขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบาย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1.3 ร้อยละ 75 ของคนไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตาม
ช่วงวัย 

✓   = 13     = 3 

1. โครงการเสริมสรา้งพัฒนาการเด็กล่าช้า เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการตดิตาม
กระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่อง 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแล
เด็กตามกลุ่มวยั ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น 

-บุคลากรในเขตสุขภาพท่ีรับผดิชอบท่ี
ได้รับการพัฒนา  
-รพช. ระดับ m ขึ้นไปท่ีสามารถ
จัดบริการด้านพัฒนาการและ
พฤติกรรมได ้

 
 

กรมสุขภาพจิต ควรอยู่ในเป้าประสงค์ที่ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมให้คนไทย มีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข 

3. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย 

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนท่ีจดทะเบียน
แล้ว มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
แก่เด็ก ให้มีคณุภาพมาตรฐาน 

 
 

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

ควรอยู่ในเป้าประสงค์ที่ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมให้คนไทย มีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข 

4. โครงการส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัอย่างมีคณุภาพฯ 

การคัดกรอง ส่งเสรมิ ค้นหา ติดตาม
ดูแลเด็กปฐมวัยใหไ้ด้รับการดูแลแบบ
ครบวงจร ตั้งแตผู่้ปกครอง เจ้าหนา้ที่ 
ระบบ 

✓ กรมอนามัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

5. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุก
กลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภมู ิ

การบูรณาการงานสุขภาพจติเข้ากับ
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

✓ กรมสุขภาพจิต  

6.โครงการเสรมิสร้างทักษะชีวิตและป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 

เสรมิสร้างทักษะชีวิตป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและพฤติกรรมเสีย่งของ
วัยรุ่น 

✓ กรมสุขภาพจิต  

7. โครงการเสริมสรา้งทักษะชีวิตและป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (โครงการป้องกัน
แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 

มีความรูด้้านสุขภาวะทางเพศ และ 
วัยรุ่นผูต้ั้งครรภ์ได้รับการจัดสวัสดกิาร
สังคมอย่างเหมาะสม 

✓ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

 

8. โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและ
เยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข 

เด็กจากสถานสงเคราะหไ์ดร้ับการ
พัฒนาทักษะ ก่อนออกไปสู่สังคม เมื่อ
มีอายุ 18 ป ี

✓ สมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทยฯ 

 

9. การพัฒนาเยาวชน ด้วยทักษะการรับฟัง
ด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะ
การฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัว
ตายสำหรับเยาวช 

✓ สมาคมสะมารติันส์
แห่งประเทศไทย 

 

10. เงินอุดหนุนทุนกิจกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชนภายใตโ้ครงการบริหาร
พัฒนากำลังคนของประเทศด้านครอบครัว 

การให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
ด้านความเขม้แข็งของครอบครัว 

 
 

กรมกิจการสตรีฯ เกี่ยวข้องกับการให้เงินทุนสนับสนนุเครือข่าย เพื่อไปจัด
กิจกรรมพัฒนาครอบครัวในชุมชน จึงสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ 1.2 ภาคีเครือข่ายฯ มากกว่า 

11. โครงการพัฒนาทักษะความรูแ้ละ
ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีพลัง 

ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะทางกาย จิต สังคม 

✓ กรมกิจการ
ผู้สูงอาย ุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

12. โครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคี
ขับเคลื่อนดำเนินงานก้าวสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่าง
มีคุณภาพ 

คนไทยที่ไดร้ับการส่งเสริมความรูแ้ละ
สร้างความเข้าใจให้มีการเตรียมความ
พร้อมประชากรใหเ้ป็นผูสู้งอายุท่ีมี
คุณภาพตามความเหมาะสมในวัย
ทำงานและผูสู้งอาย ุ

✓ สภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ ์

 

13. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยสีำหรับผูสู้งอายุในชุมชนเมือง 

ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพมีความเข้าใจและ
รู้เท่าทันเทคโนโลยรีวมถึงสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากข้ึนอย่าง
เหมาะสม 

✓ สสส. สนับสนุน ไอ
เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด 

จำกัด  

 

14. โครงการเรือนจำสุขภาวะ การดูแลตนเองและลดความเสี่ยงของ
โรคที่มักมีในเรือนจำรวมทั้งเสริมสร้าง
พลังสร้างสรรค์พลังชีวิตและคิดบวก
สำหรับผู้ต้องขัง 

✓ สมาคมนักวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

 

15. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
สุขภาพจิตทีด่ีแก่ประชาชนวัยทำงาน 

พัฒนาและสนับสนุนให้เกดิการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจติและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติวัยทำงาน 

✓ กรมสุขภาพจิต  

16. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

สร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไมพ่ึ่งยา
เสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓ กรมสุขภาพจิต  

เป้าประสงค์ 1.2 ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทย มีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข ชื่อเป้าประสงค์ กับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ทั้ง 3 ตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องกัน โดยตัวชี้วัดเน้นการเสริมร้างให้คนไทยมี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

ปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข แต่ไม่สอดคล้องกับคำว่า 
ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.2.1 ร้อยละ 85 ของเด็กที่มี IQ ต่ำกว่า 100 ได้รับการพัฒนา    

1. โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เน้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค ์คือ 
เด็กอายุ 0-2 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย 

 กรมอนามัย ปฐมวัย 

2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรก
เกิด 

ให้เงินสนับสนุน โดยโอนเงินเข้าบญัชี
รายบุคคล 

 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

ไม่สอดคล้องกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม แต่เป็นเรื่อง
สวัสดิการสังคม น่าจะเกีย่วข้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าถึง
บริการ (มีงบประมาณเดินทางไปพบแพทย์) หรือยุทธศาสตร์ที่ 
3 การเข้าถึงสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเท่าเทียม 
มากกว่า 

3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจติเด็กไทยวัย
เรียน 

เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขให้ส่งเสริมสุขภาพจิต -ทักษะการ
ควบคุมตนเอง ป้องกันโรคสมาธิสั้น 

-การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเด็กวยัเรียน/
การเพิ่มไอคิว /พัฒนาทักษะดา้นอารมณ์และ
สังคม (EQ) /พัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิด
ให้ 

✓ กรมสุขภาพจิต ,
สำนักบริหาร

การศึกษาพิเศษ 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการ
เสรมิสร้างให้คนไทย มีปญัญา อารมณด์ี 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 1.2.2 ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกผูสู้งอายุ/คลินิก
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรังไดร้ับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

✓ ✓ = 4  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

*1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูง
วัยท่ีมีคุณค่าและความสุข 

เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุม่ตดิสังคม มคีวาม
รอบรู้และมีทักษะในการสร้างสุข การ
สร้างคณุค่าในตนเอง 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล ให้มีความสุข/มี
ความพึงพอใจในชีวิต 

✓ กรมสุขภาพ
สุขภาพจิต 

 

3. โครงการสร้างตัวแบบศูนยส์รา้งเสริม
สุขภาพบูรณาการสำหรับผู้สูงวัย ให้มีสังคม มี
ความสุข และมีความรอบรูด้้านสุขภาพ 

สร้างตัวแบบศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
บูรณาการสำหรับผู้สูงวัย ให้มสีังคม มี
ความสุข และมีความรอบรูด้้านสุขภาพ 

✓ สสส. สนับสนุนให้ 
รพ. เทพธารินทร ์

 

1.2.3 ร้อยละ 85 ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีความสุขเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย   = 4 
 = 4 

ตัวชี้วัดมีความเป็นผลที่เกิดจากหลายเป้าประสงค์รวมกัน จึง
ดูมีความสำคัญน้อยเกินไปหากอยู่เพียง ในระดับตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ ท่ี 1.2 ซึ่งเน้นเรื่องภาคีเครือข่าย ควรยกระดับ
ตัวชี้วัด 

1. การสำรวจสถานการณ์คนไทยมีสุขภาพจติ
ด ี

เป็นการสำรวจ สถานการณ์คนไทยมี
สุขภาพจิตด ี

 กรมสุขภาพจิต ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสรมิป้องกัน แต่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิชาการมากกว่า โดยจะทำให้ได้ Evidence Base ใน
การพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตต่อไป 

2. โครงการเชื่อมโยงการทำงานด้านจิตเวช 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่ายมีแนวทางการขับเคลื่อน
งานและมกีารบูรณาการการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

✓ สมาคมเพ่ือผู้
บกพร่องทางจิต
แห่งประเทศไทย 

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 1.2 

3. โครงการ HAPPY MOPH กระทรวง
สาธารณสุขแห่งความสุข 

พัฒนาระบบสาธารณสุข การบริหาร
จัดการข้อมลูกำลังคนด้าน สุขภาพ  มี 
Model การจัดทำแผนกำลังคน 

 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

น่าจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท่ี 4 พัฒนากลไกการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพจติมากกว่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพจิตตลอดช่วงชวีิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
โครงการ รายละเอียด 

ด้านสุขภาพฯ 

4. โครงการพัฒนารูปแบบการเสรมิสร้าง
สุขภาพจิตสำหรับคนจนเมือง  

คนจนเมืองที่ไดร้ับการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตทีส่อดคล้องกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มคนจนเมอืง
(ชุมชนแออัด)ในวัยเด็กวัยทำงานและ
ผู้สูงอาย ุ

 สสส. สนับสนุน
งบประมาณให้ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สอดคล้องกับ ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค ์1.1.3 ร้อยละ 75 ของคน
ไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย มากกว่า 

5. การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2561-
2573 

ภาคีเครือข่ายจัดทำนโยบายส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในพื้นที่ สนับสนุนให้
คนไทยออกกำลังกายมากขึน้ 

✓ สสส ร่วมกับ กรม
อนามัย และภาคี
เครือข่าย 

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 1.2 

6. โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายใน
สถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมการสื่อสาร
เชิงบวกในครอบครัวกับพนักงานทีเ่ป็นพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและเด็กวัยรุ่น 

การขับเคลื่อนกิจกรรมกับสถาน
ประกอบการ สร้างทักษะสื่อสารเชิง
บวก และ พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
ดำเนินงานตามเป้าหมาย 

✓ สสส. สนับสนุนให้ 
มูลนธิิแพธทูเฮลท์ 

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 1.2 

7. โครงการการศึกษาความคุ้มค่าของ
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างวินัยเชิงบวก
โดยครอบครัวมสี่วนร่วม 

ตน้แบบผลิตภณัฑร์ะดับอตุสาหกรรม
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้าง
วินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมสี่วนรว่ม 

 กรมสุขภาพจิต แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อสร้างเสรมิสุขภาพจิต 
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านสุขภาพจิต ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 มากกว่า 

8. โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการ
ดูแลสุขภาพจิตประชาชน ผ่าน digital platform 

บ้าน-พลังใจ 

เครือข่ายร่วมกันเสริมสร้างพลังใจ
ในช่วงโควิด ในช่องทาง digital platform 

✓ กรมสุขภาพจิต สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 1.2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ความ

สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ 
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

เป้าประสงค์ 2.1 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสขุภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการมาตรฐานต้ังแต่เร่ิมป่วย 
2.1.1 อัตราการเข้าถึงบริการของโรคท่ีสำคัญทางจิตเวช  
- โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท 

✓   = 5    = 2 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า  พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับการ
คัดกรอง และถูกส่งต่อเมื่อพบความ
เสี่ยง 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการแก้ไขปัญหาสขุภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชเด็กและวยัรุ่นในเครือข่ายบริการ
สุขภาพให้มีคณุภาพในการจัดบริการที่
เหมาะสมในเขตสุขภาพของตน 

✓ กรมสุขภาพจิต  

3. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้นเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจติ ✓ กรมสุขภาพจิต  

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายใน
คนไทย  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ สอบสวน
ฯ และเยียวยาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
ดูแลช่วยเหลือ 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และเขา้ใจถึง
ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับการเกิดปัญหาการฆ่าตัว
ตาย การปรับตัวเผชิญปัญหาสุขภาพจิต และ
มีทักษะในการประเมินตนเอง 

 กรมสุขภาพจิต โครงการมีความสำคัญเกินกว่าจะอยู่ในตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2.1.1  
นอกจากนั้น การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตวั
ตาย ไม่ควรจำกัดอยู่ในเฉพาะประเด็น อัตราการเข้าถึงบริการของโรคที่
สำคัญทางจิตเวช - โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท 
แต่ครอบคลุมถึงบุคคลากรทั่วไปและ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีผู้
เสนอว่าควรมองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตวัตาย ไม่ให้
จำกัดอยู่ในประเด็นการเข้าถึงบริการเท่านั้นแต่ให้มองในมุมมองการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ดว้ย 

5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการดูแล
ให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ปว่ยจิตเวชไร้บ้าน 

จำนวนเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องภายใต้พรบ.
สุขภาพจิตให้มีความรู้ความเข้าใจมีศักยภาพ

 กรมสุขภาพจิต การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หรอืขับเคลื่อนงานตาม พรบ. นา่จะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 มากกวา่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ 
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

ในการทำงานกับกลุ่มคนไร้บ้านหรือคนที่ใช้
ชีวิตในพื้นที่สาธารณะที่มีปัญหาสขุภาพจิต
และจิตเวชเพิ่มขึ้น 

6. โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตที่มี
มิติทางเพศภาวะ และความเป็นธรรมทางเพศใน
ชุมชน 

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เพือ่การดูแล
ผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยบูรณาการ
มิต,ิเพศภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ 

✓ สสส. สนับสนุนงบให้
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

7. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก โดย
การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิซึม ในระยะเริ่มแรก
สำหรับเด็กไทย 

ผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2.1.2 ช่วงเวลาของอาการโรคจิตเภทที่ไม่ได้รับการรักษา ลดลงหลงัจากปเีริม่ต้นแผน ร้อยละ 2 ✓  ✓ มี 1 โครงการ 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต
เภท 

ผู้ป่วยโรคจิตเภทเขา้ถึงบริการสุขภาพจติที่ได้
มาตรฐาน มีการพัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการโรคจิตเภท 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2.1.3 ร้อยละ 50 ของศูนย์ แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) 
ในชุมชนมีระบบในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช 

✓  ✓ = 3 โครงการ 

1. กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชใน
คลินิก หมอครอบครัว 

คลินิกหมอครอบครัว(primacy care Unit: 
PCU ) มีระบบในการดูแลสุขภาพจิตและจิต
เวชในชุมชน 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ
ประเทศ 

ภาคีเครือข่ายด้านวิกฤตสุขภาพจิตและ
สุขภาพจิตฉุกเฉินทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขที่เข้มแข็งในการชว่ยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภาวะวกิฤต  ประสานและ
พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวกิฤตสุขภาพจติที่
เป็นระบบ 

✓ กรมสุขภาพจิต  
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ 
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

3. โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตที่มี
มิติทางเพศภาวะและความเป็นธรรมทางเพศในชุมชน 

หน่วยบรกิารสุขภาพมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการ
ดูแลผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าบูรณาการกับ
ความเป็นธรรมทางเพศ 

✓ สสส. สนับสนุนงบให้ 
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2.1.4 ร้อยละ 96 ของผู้ป่วยจิตเวชทีม่คีวามเสี่ยงสงูต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ
ภายใน 1 ป ี

✓  ✓=2   = 1 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ปว่ยจิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 

พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงให้มีมาตรฐาน   
มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และดูแล 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายใน
คนไทย 

เป็นการป้องกันในกลุ่มที่ฆา่ตัวตายไม่ให้
กลับมาฆ่าตวัตายซ้ำ 

✓ กรมสุขภาพจิต  

3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับเขต
สุขภาพ 

ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเส่ียงสูงต่อการกอ่ความ
รุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่ได้รับการดูแลตอ่เนื่อง
ในชุมชน 

✓ กรมสุขภาพจิต  

4. พัฒนา Application และระบบสารสนเทศ
โปรแกรม Care Transition เพื่อการติดตามผลการ
ดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเร้ือรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
สำหรับ รพ.สต. หรือ อสม. 1) บรกิารผูป้่วย 2) ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย 

เป็นโครงการการพัฒนา Application กับ 
โปรแกรม มีผลผลิตอยู่ทีก่ารพัฒนา 
นวัตกรรม 

 - เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกทางวิชาการ 
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 

เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ป่วยจติเวชและผู้มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการตามมาตรฐานจนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกตสิุข 
2.2.1 ร้อยละ 94 ของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการ
บำบดัรักษา 

✓  ✓ มี 5 โครงการ 

1. กิจกรรมบำบัดรกัษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดมี
ปัญหาสุขภาพจิต 

ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตาม

✓ กรมสุขภาพจิต  
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ 
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

2. กิจกรรมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บำบัดรักษายาเสพติด 

ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอยา่ง
ต่อเนื่อง 1 ป ี

✓ กรมสุขภาพจิต  

3. โครงการพัฒนาแนวทางการบำบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา 

✓ กรมสุขภาพจิต  

4. โครงการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วย
จิตเวชยาเสพติด 

ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสูก่ระบวนการ
บำบัดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม 

✓ กรมสุขภาพจิต  

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคม
สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีภาวะบกพรอ่งการรู้คิด 

ผู้ป่วยโรคติดสุรากลับมารักษาในโรงพยาบาล
ซ้ำภายใน 90 วันหลังส้ินสุดโปรแกรม 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2.2.2 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยจิตเวชที่รบัการรักษาแบบผู้ป่วยในมีอาการทางจิตหายทุเลา ✓  ✓ = 2      = 1 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา(full remission) ✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชระดับเหนือตตยิภูม ิ

พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง 
ยุ่งยากซับซ้อน ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช 
ให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อความต้องการ
ในเขตสุขภาพ 

✓ กรมสุขภาพจิต  

3. งานราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานดา้นสุขภาพจิต
และจิตเวช 

พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนทั่วประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและยั่งยืน  

 กรมสุขภาพจิต เป็นเรื่องพัฒนาการเข้าถึงบริการ ในกลุม่ผู้ที่อยู่ในเรือนจำและสถาน
พินิจ ดังนั้นจะสอดคล้องกับเปา้ประสงค์ 2.1 มากกว่า 

2.2.3 ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคที่สำคญัทางจติเวชที่ได้รบัการบำบดัรักษาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ✓  ✓ = 4       = 2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหตุ 
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชพีบุคคล
บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต 

บุคลากรบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก
ที่เข้าสู่ระบบสนับสนุนอาชพีมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤติสุขภาพจติในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

ศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้  ส่งเสริม พัฒนาเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายให้สามารถดูแลเยยีวยา
จิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และลง
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล CMS ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กรมสุขภาพจิต ไม่สอดคล้องตรงประเด็นกับตัวชี้วัดและเป้าประสงค์นี้ น่าจะสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ 2.1 ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการเข้าถึง
บริการ ซ่ึงเร่ิมจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง มากกว่า สว่นเป้าประสงค์นี้ 
เกี่ยวขอ้งกับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังการบำบัดรักษาแล้ว 

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พกิาร
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้รับการ
ฟื้นฟูจนดีขึ้น 

✓ กรมสุขภาพจิต  

4. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางจิตใจหรอืพฤติกรรมสู่การมีงานทำ 

✓ กรมสุขภาพจิต  

5. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ย
โรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ระดับปฐมภูมิ 

การอบรมบุคลากรระดับชุมชนให้มีความรู้
เร่ืองการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ยโรค
จิตเร้ือรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  

✓ กรมสุขภาพจิต  

6. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤติในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จัดระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับ
เขตสุขภาพ ทั้งการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
แก่ประชาชนที่ตอ้งเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 

 กรมสุขภาพจิต มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มการเข้าถึงบรกิารด้วยการคัดกรองสุขภาพจิต 
และมีกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกลุ่มเสี่ยงต่อ
การมีปัญหา ดังนั้นจึงไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 2.2 ที่เน้นฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคที่สำคัญทางจิตเวช 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขบัเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวสัดิการ ความ

สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหต ุ
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้ป่วยจติเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสรมิสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสขุภาพจิตไดร้ับการบำบัดรกัษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอยา่งถูกต้องเหมาะสม  
3.1.1 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการดูแลตาม พ.ร.บ.สขุภาพจติ ได้รับการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓ ✓= 5 
 = 4 

อาจเพิ่มตัวชี้วดั เนื่องจากเนื้อหาภายในตัวชี้วัดมีบางตัวที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเขา้ถึงสิทธ ิและพัฒนาทักษะการใช้ชีวติ 

1. โครงการส่งเสริมให้การศึกษา พ.ร.บ. สุขภาพจิต แก่
องค์กรและแกนนำ 

ผู้ปกครองและอาสาสมัครที่รับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้
เข้าถึงสิทธิ 

 มูลนิธิออทิสติกไทย โครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 3.1 แต่อาจเพิ่มตวัชี้วัดที่เกีย่วกับ
การให้ได้รับความคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ตาม พรบ. ฉบับแก้ไข 2562 ด้วย 

2. โครงการพัฒนาทักษะบุคคลออทิสติกและบกพร่อง
พัฒนาการสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีระบบสขุภาพ ระบบ
การศึกษา ระบบการสร้างเสริมอาชีพ และการสร้างเสริม
ศีลธรรม 

บุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมรับบริการทักษะ  มูลนิธิออทิสติกไทย โครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 3.1 แต่อาจเพิ่มตวัชี้วัดที่เกีย่วกับ
การให้ได้รับความคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ตาม พรบ. ฉบับแก้ไข 2562 ด้วย 

3. โครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้บกพร่องทางจิตเข้าถึง
สิทธิภาพการจา้งงาน 

คนพิการทางจิตได้พัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานและเรียนรู้การปรับตวัเข้าสู่สังคม 

 สมาคมเพื่อผู้บกพร่อง
ทางจิตแห่งประเทศ

ไทย 

โครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 3.1 แต่อาจเพิ่มตวัชี้วัดที่เกีย่วกับ
การให้ได้รับความคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ตาม พรบ. ฉบับแก้ไข 2562 ด้วย 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการเขา้ถึงบริการนิติ
สุขภาพจิต 

ผู้ป่วยนิติจิตเวชได้รับการติดตามอยา่ง
ต่อเนื่อง 

✓ กรมสุขภาพจิต  

*5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร
ด้วยกลไกทางกฎหมาย 
- การติดตามข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่เขา้รับการบำบัดรักษา
และจำหนา่ยตามพระราชบญัญัติสุขภาพจิต ได้รับการ
ติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี 

ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้มีความผิดปกติ
ทางจิต ทั้งที่อยู่ในชุมชน และที่ได้รับการ
นำส่งเข้าสู่การบำบัดรกัษาทางสุขภาพจติ
และจิตเวชในเขตสุขภาพ 

✓ กรมสุขภาพจิต  

6. บูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

เพิ่มโอกาสในการได้รับสวัสดิการในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้ปว่ยจิตเวชไร้บ้าน หรอื

 สสส. สนับสนุน
งบประมาณให้คณะ

โครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 3.1 แต่อาจเพิ่มตวัชี้วัดที่เกีย่วกับ
การให้ได้รับความคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ตาม พรบ. ฉบับแก้ไข 2562 ด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขบัเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวสัดิการ ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหต ุ
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

ได้รับการรักษาพยาบาลจากภาครัฐอย่าง
เหมาะสม 

สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มธ. 

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพจิต สำหรับเด็ก
และเยาวชนต้องคดีที่มีปัญหาด้านจิตเวช 

เด็กและเยาวชนต้องคดีที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาดูแลติดตาม
เฝ้าระวังและประเมินผลบำบัดรักษาแกไ้ข
และฟื้นฟูกอ่นระหว่างและหลังคำ
พิพากษาของศาลว่าด้วยมาตรการและ
มาตรฐานกระบวนการระบบนิตจิิตเวช
เด็ก 

✓ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
นิติจิตเวชเด็ก และ
เยาวชน และ
ครอบครัว 

 

8. โครงการ “การแก้ไข บำบัดฟื้นฟ ูสมรรถภาพเด็กและ
เยาวชนที่กระทำความผิดตามคำสั่งศาล” 

เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดตาม
คำสั่งศาลได้รับการตรวจวินิจฉยั
บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

✓ สำนักการแพทย ์
สำนักงานศาลยุตธิรรม 

 

3.1.2 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนที่ได้รบัการดูแลจากผู้รับดแูลผู้ป่วยจิตเวช 
(Caregiver) อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน 

✓  ✓ = 7       = 1 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ต้องขัง
จิตเวช 

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก
ผู้รับดูแลผู้ป่วยจิตเวช (Caregiver) อยา่ง
ถูกต้องและมีมาตรฐาน 

✓ กรมสุขภาพจิต  

2. โครงการสุขภาพจิตศึกษาหลกัสูตรสายใยครอบครัว ผู้เข้าอบรมทั้งผู้มีประสบการณ์ตรงและ
ผู้ดูแลมีความเข้าใจโรคจิตเวชและ
แนวทางในการคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิต
เวช 

✓ สมาคมสายใย
ครอบครัว 

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงให้เป็นผู้ให้บริการด้านการส่งเสริมสุข
ภาวะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

✓ สมาคมสายใย
ครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขบัเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวสัดิการ ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหต ุ
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

4. โครงการหลักสูตรพัฒนาสุขภาวะ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชวีิตดีขึ้น  สมาคมสายใย
ครอบครัว 

สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ 2.2.3 ร้อยละ 40 ของ
ผู้ป่วยโรคที่สำคัญทางจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

5. โครงการรณรงค์สัมมนาให้ความรู้ด้านการคืนสู่สุขภาวะ
และการเสริมพลัง 

ผู้มีประสบการณ์ตรงผู้ดูแลและชุมชนเข้า
ร่วมการสัมมนาเพื่อสรา้งการตระหนักรู้
เร่ืองการคืนสู่สุขภาวะและการเสริมพลัง 

✓ สมาคมสายใย
ครอบครัว 

 

6. โครงการตั้งองค์กรผู้ดูแลและเสริมสร้างให้แข็งแรง เครือข่ายจังหวัดผู้ดูแลทัว่ประเทศ ✓ สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแล
ไทย 

 

7. โครงการศูนย์บริการส่งเสริมทักษะชวีิตบุคคลออทิสติก
โดยครอบครัวและชุมชน 40 จังหวัด 

เด็กเยาวชนออทิสติกและบกพร่องทาง
พัฒนาการได้รับการฝึกทกัษะชวีิต 

✓ มูลนิธิออทิสติกไทย  

8. โครงการบ้านส่งเสริมสิทธิให้ผู้บกพรอ่งทางจิต คนพิการทางจิตไม่มีการกำเริบสามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ดียอมรับตนเอง
พร้อมพัฒนาและเปลีย่นแปลงได้รับการ
ยอมรับจากสังคม 

✓ สมาคมเพื่อผู้บกพร่อง
ทางจิตแห่งประเทศ

ไทย 

 

3.1.3 ร้อยละ 50 ของสถานบริการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตาม พ.ร.บ. สุขภาพจติ ✓  ✓ ม ี1 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย
กลไกทางกฎหมาย 
-การขึ้นทะเบยีนสถานบริการเป็นสถานบำบัดรักษาตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

ผู้มีความผิดปกติทางจิต ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิและได้รับการดูแลอย่างครบ
วงจรเพื่อลดอาการความผิดปกติ ความ
รุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชวีิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น และ
ของผู้อื่นในสังคม 

✓ กรมสุขภาพจิต  
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130 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานดา้นสุขภาพจิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหต ุ
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

เป้าประสงค์ 4.1 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการบรหิารจดัการองค์กรที่มปีระสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 
4.1.1 ร้อยละค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพจติ ต่อค่าใช้จา่ยดา้นสุขภาพ (Proportion of Mental Health 
Expenditure per Health Expenditure) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 

1 โครงการ   

1. โครงการศึกษาการกำหนดสัดส่วนงบประมาณ
ด้านสุขภาพจิตเพื่อนำไปสูก่ารติดตามและ
ประเมินผลด้านสุขภาพจิตในระดับประเทศ 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจิตต่อค่าใชจ้่ายด้านสขุภาพ ✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

4.1.2 ร้อยละ 45 ของหน่วยบริการดา้นสุขภาพจิตที่มีผลการประเมินระดบัคณุธรรม 
และความโปรง่ใสในการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ 

1 โครงการ   

1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสขุภาพจิต (ITA)ใน
ระดับ 5 

✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

4.1.3 สัดส่วนบุคลากรสายงานหลักด้านสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน 
- จิตแพทย์ทั่วไป 1.0 - พยาบาลจติเวช 7.5 - นักจิตวทิยาคลินิก 0.8 - นักสังคมสงเคราะห์ 1.0 
- นักกิจกรรมบำบดั 1.0 

1 โครงการ   

1. โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาในหลักสูตรที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายอาชีพ  

✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

เป้าประสงค์ 4.2 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการพัฒนาองค์ความรู้และวชิาการ 
4.2.1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ทีส่ามารถป้องกันแก้ไขปญัหาสขุภาพจติและ 
จิตเวชของประเทศ (เป้าหมายสะสม) 20 เรื่อง 

✓  5 โครงการ เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอว่า ควรปรับตัวชี้วัดให้เป็นในเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
เช่น การพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. การพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพจิตด้วย
กระบวนการวจิัย 

จำนวนองค์ความรู้สุขภาพจิตที่นำไปใชป้ระโยชน์ต่องานดา้น
สุขภาพจิต 

✓ กรม
สุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานดา้นสุขภาพจิต ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม 

หน่วยงาน หมายเหต ุ
/ข้อเสนอแนะ โครงการ รายละเอียด 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการ
แก้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยในพื้นที่ 

จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการแก้ปญัหา
สุขภาพจิต 

✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช 

นักวิจยัด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ผา่นการฝึกอบรมสามารถ
ดำเนินโครงการวิจัยได ้

✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวน และการ
วิจัยทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต 

การวิจยัทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

5. โครงการพัฒนาระบบงานคลินิกให้การปรึกษา
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 

ความพึงพอใจหลังได้รับบริการ  
ความเครียดลดลงหลังได้รับการปรึกษา 

 กรม
สุขภาพจิต 

หากย้าย โครงการที่เกี่ยวกบัการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจติ มาไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 จะ
มีกลุ่มของโครงการในลักษณะเดียวกันคือพัฒนากลไกในการส่งเสริม
สุขภาพจิต 

4.2.2 จำนวนประเด็นความรู้ที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในระบบสารสนเทศสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) 25 เรื่อง ✓ 3 โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเห็นว่าควรกระจายกระบวนการไปไว้ในแต่ละยทุธศาสตร์ 
เพื่อให้ มกีารพฒันาสารสนเทศสขุภาพจิต ให้ครอบคลุมประเดน็ ส่งเสริม
ป้องกัน รกัษา ฟื้นฟ ู แทนการนับจำนวน 

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

จำนวนสารสนเทศสุขภาพจิตที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในระดับเขต
สุขภาพและหรือประเทศและหรือภูมภิาคอาเซียน จำนวน
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สุขภาพจิต 

✓ กรม
สุขภาพจิต 

 

2. โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสุขภาพจิต
เพื่อให้รองรับกับฐานข้อมูล ระดับประเทศ (Big 
Data) 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลผู้ป่วยจิตเวชประเทศไทย  กรม
สุขภาพจิต 

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ การพัฒนางานสุขภาพจิต ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยไม่ได้มีไว้เพียงการเป็นแหล่งอ้างอิงในระบบ
สารสนเทศสุขภาพจิต กล่าวคือ โครงการให้ประโยชน์มากกว่า 
ตัวชี้วัด 

*3. โครงการพัฒนาระบบดจิิทัลเพื่อสนบัสนุนงาน
สุขภาพจิต 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจติ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ทั้งในระบบบริการสุขภาพจิต และ
งานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนกลไกต่างๆ 

 กรม
สุขภาพจิต 

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ การพัฒนางานสุขภาพจิต ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยไม่ได้มีไว้เพียงการเป็นแหล่งอ้างอิงในระบบ
สารสนเทศสุขภาพจิต กล่าวคือ โครงการให้ประโยชน์มากกว่า 
ตัวชี้วัด 
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5.6 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการกับแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาต ิ

5.6.1 ความเชื่อมโยงระดับตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายของแผน 
ความเชื่อมโยงในระดับตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับ

แผนปฏิบัติราชการฯ 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กมีความฉลาด
ทางอารมณ์ และตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ส่วนตัวชี้ วัด ด้านอำเภอบูรณาการงานสุขภาพจิต 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.1.5 ของแผนปฏิบัติราชการคือการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดังภาพที่ 20 

 

 
ภาพที่ 20 ความเชื่อมโยงในระดับตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ของแผน 

 
5.6.2 ความเชื่อมโยงระดับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ 

 ความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบในระดับตัวชี้วัด
เป้าประสงค์จะเห็นได้ว่ามีความ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการฯ ใน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จึงอาจเป็นสาเหตุให้
น้ำหนักของโครงการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ มากกว่าในประเด็น
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ (ดูภาพท่ี 21) 
 ความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ของแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 ในแผนปฏิบัติราชการฯ หลายส่วน ซึ่งโดยหลักคือเรื่องการ
พัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเป้าประสงค์ 2.1 ประเด็นเน้นไปในด้านการเข้าถึงพยาบาลและการ
รักษาผู้ป่วย ส่วน เป้าประสงค์ 2.2 เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจนกระทั่งมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน มีกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกันดังภาพที่ 22 
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ภาพที่ 21 ความเชื่อม ยงตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยุทธศาสตร ที่ 1 
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ภาพที่ 22 ความเชื่อม ยงตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยุทธศาสตร ที่ 2 แ ะ 3 

 

  



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
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ภาพที่ 23 ความเชื่อม ยงตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยุทธศาสตร ที่ 4 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

136 

 จากภาพที่ 23 แสดงความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนา
วิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการใน 2 ยุทธศาสตร์ โดย 
เป้าประสงค ์4.1 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ใน
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ส่วนเป้าประสงค์ที่ 4.2 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการพัฒนาองค์ความรู้
และวิชาการ ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
และวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

5.6.3 ความเชื่อมโยงระดับตัวช้ีวัดและโครงการ 
 

จากตารางที่ 21 แสดงรายละเอียด ตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 57 ตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  
 
ตารางที่ 21 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯกับแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติ 

แผนปฏิบตัิราชการฯ กรมสุขภาพจติ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายแผน หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
ตัวชี้วดัที่ 1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 
100 

✓ กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 

✓ กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 3 อัตราการฆ่าตวัตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

✓ 6.0 ต่อประชากรแสนคน กรมสุขภาพจิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ตัวชี้วดัที่ 4 ร้อยละ 85 ของคนไทยมีสุขภาพจิตดี ✓ ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละ 85 ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความสุขเท่ากับหรือสูง

กว่าค่าเฉลี่ย 
ตัวชี้วดัที่ 5 บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีค่าเฉลี่ย
ความสุข ไม่น้อยกวา่ 67 

 
 ตัวชี้วัด 1.2.3 โครงการ 3 HAPPY MOPH กระทรวง
สาธารณสุขแห่งความสุข  

 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  
ตัวชี้วดัที่ 53 ร้อยละของหนว่ยงานที่เปน็องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าชา้แลว้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมพีัฒนาการ
สมวัย 

 ตัวชี้วัด 1.1.3 
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า  

กรมสุขภาพจิต 
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แผนปฏิบตัิราชการฯ กรมสุขภาพจติ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ
ตัวชี้วดัที่ 11 ร้อยละของเด็กปฐมวยักลุม่เส่ียง (Birth 
Asphyxia : BA , Low Birth Weight :  LBW และแม่
วัยรุ่น) ที่ได้รับการคัดกรองแลว้พบว่าสงสัยล่าช้าแลว้
ได้รับการ  กระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวยั 
ตัวชี้วดัที่ 12 ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการลา่ช้าแลว้  ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
ตัวชี้วดัที่ 7 ร้อยละของเด็กวยัเรียนกลุม่เส่ียงต่อระดับ
สติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหา  การเรียนรู้ออทิสติก 
และปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จนดีขึ้น 
ตัวชี้วดัที่ 13 ร้อยละของเด็กวยัเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ
สติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหา  การเรียนรู้ ออทิ
สติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
ตัวชี้วดัที่ 15 ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความเส่ียง
ต่อการเป็นผู้กลั่นแกล้งรังแก  ในโรงเรียนคู่เครือข่าย
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด 1.2.1 
3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน  

กรมสุขภาพจิต 

 
ตัวชี้วดัที่ 8 ร้อยละของวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงที่มีปัญหา
พฤติกรรม - อารมณ์ ได้รับการดูแล  ชว่ยเหลือจนดีขึ้น 
ตัวชี้วดัที่ 14 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในอำเภอ
ต้นแบบที่มีทักษะชวีิตอยู่ในเกณฑ์ดี 

 ตัวชี้วัด 1.1.3 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลเด็กตามกลุ่ม
วัย ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น 
6.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรม
เส่ียงของวัยรุ่น 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 9 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมี
สุขภาพจิตดี 
ตัวชี้วดัที่ 16 ร้อยละของประชาชนวยัทำงานได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา  สขุภาพจิตผ่าน
โปรแกรมสร้างสุขวยัทำงานในชุมชนและในสถาน
ประกอบการ  มีความสุขตามเกณฑ์ 
ตัวชี้วดัที่ 17 ร้อยละของอำเภอที่มกีารจัดโปรแกรม
สร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถาน  ประกอบการใน
เขตสุขภาพ 

 ตัวชี้วัด 1.1.3 
15. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่
ประชาชนวัยทำงาน 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 10 ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตด ี
ตัวชี้วดัที่ 18 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปญัหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ 

 ตัวชี้วัด 1.1.1 
8. โครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว 
9. โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ
ในชุมชนแบบบูรณาการ  
10. โครงการพัฒนาระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระยะยาวเชิงป้องกัน 

 
กรมอนามัย 

11. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 

สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

  ตัวชี้วัด 1.2.2  
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แผนปฏิบตัิราชการฯ กรมสุขภาพจติ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า
และความสุข 
2. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ 

กรมสุขภาพจิต 

 3. โครงการสร้างตัวแบบศูนย์สร้างเสริมสุขภาพบูรณาการ
สำหรับผู้สูงวัย ให้มีสังคม มีความสุข และมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

สสส. สนับสนุนให้ รพ. 
เทพธารินทร์ 

ตัวชี้วดัที่ 19 ร้อยละของอำเภอที่มกีารบูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนา  คุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ 
ตัวชี้วดัที่ 20 ร้อยละของหนว่ยบรกิารสขุภาพปฐมภูมิมี
การจัดบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วดัที่ 21 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ
มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ  การดำเนินงาน
สุขภาพจิตตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย
ร่วมกับภาคี  เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วดัที่ 22 ร้อยละของพื้นที่ที่มกีารจดับริการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา  สุขภาพจติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดในเขตสุขภาพ   
- ระดับตำบล  - ระดับอำเภอ 
ตัวชี้วดัที่ 23 จำนวนขอ้เสนอเชิงนโยบายด้าน
สุขภาพจิตที่สามารถผลักดันให้เป็นนโยบาย สาธารณะ
ในพื้นที่ 

 ตัวชี้วัด 1.1.3 
5. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 
กรมสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ตัวชี้วดัที่ 24 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวช เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน   (โรคจิตเภท : 
Schizophrenia) 
ตัวชี้วดัที่ 28 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคจิตเภทได้รับการ
รักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน 
ตัวชี้วดัที่ 33 ร้อยละของสถานบริการทกุระดับใน
กระทรวงสาธารณสุข มีบริการสุขภาพจติ  และจิตเวชที่
มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทกุด้าน  
- รพศ./รพท. (A และ S ไม่รวม M1)  - รพช. (M1-F3) 

 ตัวชี้วัด 2.1.2  
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 25 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวช เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน   (โรคซึมเศร้า : Depression) 

 ตัวชี้วัด 2.1.1 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 26 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวช เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน   (โรคออทิสตกิ : Autistic 
Spectrum Disorder : ASD) 

 ตัวชี้วัด 2.1.1 
7. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก โดยการใช้
เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับ
เด็กไทย 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 27 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวช เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน   (โรคสมาธิสัน้ : Attention 
Deficit Hyperactive Disorder : ADHD) 

 ตัวชี้วัด 2.1.1 
3. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น 

 
กรมสุขภาพจิต 
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แผนปฏิบตัิราชการฯ กรมสุขภาพจติ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ
ตัวชี้วดัที่ 29 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัด
ครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและ  ได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

 ตัวชี้วัด 2.2.1 
1. กิจกรรมบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดมีปัญหา
สุขภาพจิต 
2. กิจกรรมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 
3. โครงการพัฒนาแนวทางการบำบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. โครงการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิต
เวชยาเสพติด 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 30 ร้อยละของผู้พยายามฆา่ตัวตายไม่กลับมา
ทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

 ตัวชี้วัด 2.1.4 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคน
ไทย 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 31 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปญัหา
สุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจ  ตามมาตรฐานกรม
สุขภาพจิต 
ตัวชี้วดัที่ 32 ร้อยละของสถานบริการทกุระดับใน
กระทรวงสาธารณสุขสามารถดูแลผู้ปว่ยจิตเวช  ฉกุเฉิน 
(Acute care) ได้ตามมาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด 2.1.3 
2. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ
ประเทศ 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 34 ร้อยละของศูนย์แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)   ในชุมชน
มีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 ตัวชี้วัด 2.1.3 
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชใน
คลินิก หมอครอบครัว 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 37 ร้อยละของคนพิการทางจติใจหรือ
พฤติกรรม ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพ  ชีวิตที่ดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด 2.2.3 
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พกิารทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม 
4. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิาร
ทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ 
5. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ยโรค
จิตเร้ือรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ระดับปฐมภูมิ 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 40 จำนวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการ
เฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super   Specialist 
Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี้วดัที่ 41 จำนวนหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่
การเป็น Smart Hospital 

 ตัวชี้วัด 2.2.2 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจติ
เวชระดับเหนือตติยภูมิ 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 43 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชทีม่ีความเส่ียงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความ  รุนแรงซ้ำภายใน 1 
ป ี 

 ตัวชี้วัด 2.1.4 
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคน
ไทย 
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ
เสียงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 
4. พัฒนา Application และระบบสารสนเทศโปรแกรม 
Care Transition เพื ่อการติดตามผลการดูแลต่อเนื ่อง 

กรมสุขภาพจิต 
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แผนปฏิบตัิราชการฯ กรมสุขภาพจติ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ
ผู้ป่วยจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สำหรับ รพ.สต. หรือ 
อสม. 1) บริการผู้ป่วย 2) ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 

ตัวชี้วดัที่ 42 ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้ารับบริการจิตเวช
เฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการ
ตามมาตรฐานจนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ตัวชี้วดัที่ 35 ร้อยละของสถานบริการทีไ่ด้ขึ้นทะเบียน
เป็นสถานบำบัดรักษาตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

 ตัวชี้วัด 3.1.3 
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย
กลไกทางกฎหมาย 
-การขึ้นทะเบยีนสถานบริการเป็นสถานบำบัดรักษาตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 36 ร้อยละของผู้ปว่ยจิตเวชทีเ่ข้ารับการ
บำบัดรักษา และจำหนา่ยตาม  พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิตได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ป ี

 ตัวชี้วัด 3.1.1 
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย
กลไกทางกฎหมาย 
- การติดตามข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่เขา้รับการบำบัดรักษา
และจำหนา่ยตามพระราชบญัญัติสุขภาพจิต ได้รับการ
ติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี 

 
กรมสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ตัวชี้วดัที่ 38 ร้อยละของหนว่ยบรกิารในสังกัดกรม
สุขภาพจิตมีระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับ  บุคคล
บกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก 

 ตัวชี้วัด 1.1.2 
1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชพีสำหรับผู้พิการ
ทางสติปัญญาและออทิสติก 

 
กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 39 ร้อยละของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
และออทิสติกที่ผา่นระบบเตรียมความ  พร้อมได้รับการ
จ้างงาน 

 ตัวชี้วัด 3.1.1 
2. โครงการพัฒนาทักษะบุคคลออทิสติกและบกพร่อง
พัฒนาการสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีระบบสขุภาพ ระบบ
การศึกษา ระบบการสร้างเสริมอาชีพ และการสร้างเสริม
ศีลธรรม 

 
มูลนิธิออทิสติกไทย 
 
 
 

3. โครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้บกพร่องทางจิตเข้าถึง
สิทธิภาพการจา้งงาน 

สมาคมเพื่อผู้บกพร่อง
ทางจิตแห่งประเทศ
ไทย 

ตัวชี้วดัที่ 44 จำนวนเร่ือง/ประเด็น/นวตักรรมด้าน
สุขภาพจิตที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถ่ายทอด
วิชาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตระดับประเทศ หรือ
ระดับ  นานาชาติ 

 ตัวชี้วัด 4.2.1 
1. การพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพจิตด้วยกระบวนการวจิัย 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการ
แก้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยในพื้นที่ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัด้านสุขภาพจิตและจิต
เวช 
4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวน และการวจิัยทาง
ระบาดวิทยาสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ตัวชี้วดัที่ 45 ร้อยละของประชาชนที่มคีวามตระหนัก
และเขา้ใจต่อปญัหาสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 1.1.1 ร้อยละ 40 ของคนไทยที่มีความตระหนักและเข้าใจ
เรื่องสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 46 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพจิตและมีพฤตกิรรมสุขภาพจิตทีพ่ึงประสงค์  
- ความรอบรู้สุขภาพจิต  

 ตัวชี้วัด 1.1.1 
6. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 

กรมสุขภาพจิต 
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แผนปฏิบตัิราชการฯ กรมสุขภาพจติ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิ
- พฤตกิรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วดัที่ 47 ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ยอมรับและใหโ้อกาสต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต 

 ตัวชี้วัด 1.1.2 
ร้อยละ 80 ของคนไทยยอมรับและใหโ้อกาสต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ตัวชี้วดัที่ 48 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของกรม  สุขภาพจิต 
ตัวชี้วดัที่ 56 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนตามเกณฑ์  การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน   ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ในระดับ 
5 
ตัวชี้วดัที่ 57 ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (หนว่ยเบิกจ่าย) มีการดำเนนิการ  ตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ 

 ตัวชี้วัด 4.1.2 
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 49 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ดิจิทัลกรม
สุขภาพจิต 

 ตัวชี้วัด 4.2.2 
3.โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงาน
สุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่50 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐาน แลกเปลี่ยนกันได้  
อย่างไร้รอยต่อ 

 ตัวชี้วัด 4.2.2 
2. โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสุขภาพจิตเพื่อให้
รองรับกับฐานข้อมูล ระดับประเทศ (Big Data) 

กรมสุขภาพจิต 

ตัวชี้วดัที่ 51 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และ  ทกัษะด้าน
การใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วดัที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาทักษะ และ  สมรรถนะใน
หลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 

 ตัวชี้วัด 4.1.3 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวชี้วดัที่ 54 กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ  ภาครัฐ 
(PMQA) 
ตัวชี้วดัที่ 55 กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 

 
โดยสรุปพบว่า ตัวชี ้ว ัดในแผนปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี ้วัด 

เป้าประสงค์ หรือโครงการ ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติได้ทั้งหมด แต่ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติจะ
มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างกว่า ดังภาพที่ 24 
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ภาพที่ 24 ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
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บทที่ 6 การแปลงยุทธศาสตร์และการบริหารแผนยทุธศาสตร ์

ในบทนี้จะเป็นการประเมินในส่วนของกระบวนการ (Process) แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่
การตอบ วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื ่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยประเด็น ภาวะผู้นำ กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

6.1 ภาวะผู้นำในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ 

 ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ว่าจะดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผล
หรือไม ่ทั้งในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงภาวะผู้นำในสองระดับ โดยในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติหมายถึงภาวะ
ผู้นำในภาพรวมระดับนโยบาย ส่วนแผนปฏิบัติราชการจะกล่าวถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารในกรมสุขภาพจิตทั้ง
ระดับผู้อำนวยการจนถึงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการบรรลุประสิทธิผลทั้งสองแผน 

6.1.1 ภาวะผู้นำในการบริหารแผนปฏิบัติราชการฯ กรมสุขภาพจิต 
พบว่าผู้บริหารในกรมสุขภาพจิตมีการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่ง กระตุ้นให้ผู้ตามมองสิ่งต่างๆ

อย่างรอบด้านและเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นประโยชน์และความสำเร็จขององค์การอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนบคุคล 
รวมทั้งตระหนักถึงความสามารถและสวัสดิการของผู้ตามด้วย โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารประกอบกับ
ข้อสังเกตของผู้ปฏิบัติงานในกรมสุขภาพจิตพบว่าผู้นำในกรมสุขภาพจิตมีภาวะผู้นำดังต่อไปนี้ 

 
ก. ผู้นำที่ใช้อิทธิพลเชิงอุดมคติ 
ผู้นำประเภทนี้จะตอบสนองทางอารมณ์ของสมาชิกในองค์การภายใต้บรรยากาศหรือสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการทำงาน และความเชื่อถือศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อค่านิยม หลักการ และอุดมคติ
ของผู้นำ ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้  ซึ่งสมาชิกจะชื่นชม
และศรัทธาพฤติกรรมบางอย่างของผู้นำในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ผู้ตามปรารถนาปฏิบัติตาม  ทำให้ผู้ตามเกิด
ความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้การนำของผู้นำ เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผู้นำ มีความเชื่อม่ันในตัวผู้นำและทิศทาง
ที่ผู้นำได้ชี้นำพวกเขา และผู้ตามจะปฏิบัติงานในแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ร่วมขององค์การ 
พบว่าผู้บริหารหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต มีปรัชญาและค่านิยมในการทำงานที่นำไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกตัวอย่างได้จากคำกล่าวของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
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“ค่านิยมที ่สำคั  นการทำงานก คือเป็นผ ้นำที่ ด ีแ ้วก ทำเพื ่อประชาชนจริง ๆ น ก  ง
ประชาชนมาก่อนเรามาอย ่ตรงนี ก เพื่อการนี แ ้วก ห ักธรรมาภิบา  หากย ดประชาชนเป็น
ศ นย ก างแ ะ ช้ห ักธรรมาภิบา มันจะ ช้แก้ป  หา ด้ทุกป  หาอย่างง่ายดาย” (A22, ผอ.
หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
“ต้องทำงาน ห้ดีที่สุดเพราะเรามาเป็นข้าราชการแ ้ว ต้องพยายามน ก  งประชาชน ห้มาก
ที่สุด เมื่อจะ ช้งบประมา ก ต้องคิดว่านี่คือภาษีประชาชน เราก ต้อง ช้ ห้มันคุ้มค่าที่สุด ห้
เกิดประ ยชน มากที่สุด” (A14, ผอ.หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
“ ห้วางผ ประ ยชน ของประชาชน ว้ก่อนผ ประ ยชน ของหน่วยงานหรือประ ยชน ของตน 
 ้าวางเป้าหมาย ว้แบบนี ก จะ ม่ต้องก ัวว่าจะตกตัวชี วัด เพราะห ักการของตัวชี วัดจะต้อง
เป็น ป นทิศทางเดียวกับประ ยชน ของประชาชน การทำงานด้วยกันมันจะเหนื่อยแต่ว่าจะ ม่
มี ครต้องเหนื่อยคนเดียว สิ่งสำคั ที่เน้นสอนแก่ผ ้บังคับบั ชาคือ ห้ประ ยชน แก่ผ ้มีส่วน ด้
ส่วนเสีย สำหรับเขาทำ ห้เขา ด้ผ งาน เรา ด้เนื องาน ประชาชน ด้ประ ยชน  ือว่าสำเร จ” 
(A44, ผอ.หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 

 
ข. ผู้นำสร้างแรงดลใจ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนำโดยใช้ภาวะผู้นำแบบจูงใจเพื่อสร้างแรงดลใจได้แก่  การถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ขององค์การหรือชุมชนให้ผู ้ตามเห็นได้อย่างกระจ่างว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต  ผู้นำจะกำหนด
วัตถุประสงค์และมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถของสมาชิก และผู้นำจะ
สร้างจิตสำนึกที่แข็งแกร่งแก่ผู้ตามในการยึดกุมเป้าประสงค์ให้มั่ นคง ใช้ภาษาอย่างชาญฉลาดเพื่อถ่ายทอด
ความคิดและปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ตาม สามารถรักษาความสงบเยือกเย็นของจิตใจยามเผชิญหน้ากับ
วิกฤติการณ์โดยการแสดงออกถึงการมองโลกในแง่ดีและความกระตือรือร้นในการรับมือต่อการจัดการปัญหา 

 
“ภาวะผ ้นำที่แสดง ห้ผ ้ตามเห นเป็นแบบอย่างอย ่เสมอคือความพยายามมุ่งมั่นตั ง จทำอย่าง
เต มที่ เราจะ ่ายทอดแรงด  จผ่านการกระทำ  ดยพยายาม ห้เกิดภาพที่  กน้องเห นว่า ้าเรา
ทำ ด้ คุ ก ทำ ด้  ช้วิธีสร้างการมีส่วนร่วมอย่างห ากห าย เช่นกระบวนการก ุ่มย่อยเพื่อ ห้
บุค ากรเกิดความมั่น จ เน้นการเคารพแ ะรับฟ งซ ่งกันแ ะกัน เพื่อเปิด อกาส ห้ทุกคน
แสดงความสามาร  ด้อย่างเต มที่  ้าหากทำเต มที่แ ้ว ม่สำเร จก  ม่เป็น ร  จะ ม่มีการต่อว่า 
เราก จะหาทางแก้ ขร่วมกัน เพราะฉะนั นสิ่งที่จะ ม่พอ จเป็นอย่างมากคือทำ ด้แต่ ม่ทำ  ดย
จะ ห้คติแก่ผ ้ตามว่า  ้าแพ้จงยอม แต่อย่ายอมแพ้” (A36, ผอ.ศ นย สุขภาพจิต, 2565) 
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ผู้นำในลักษณะนี้จะอธิบายความหมายและความสำคัญของการกระทำที่กำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลว่า
ทำไมผู้ตามจะต้องทำให้ประสบความสำเร็จ 

 
“ขออ้างอิงคำก ่าวของ  อส ตน  Every Problem have Solution เราคิดว่าทุกอย่างมี
ทางออก เราต้องคิดหาวิธีการ หม่ๆ  นการแก้ ขป  หา  ้าเรา ้มเห ว 99 ครั ง ม่ ช่ว่าครั งที่ 
100 เราจะ ้มเห ว อย่างน้อยเราก ร ้ว่า 99 Solutions ที่ผ่านมาเรา ม่ควรทำ ดังนั นเราต้อง
 ห้ อกาสบุค ากร นการทำงาน  นการ ด้เรียนร ้คิดว่า มนุษย ทุกคนอยากเป็นคนดี คนเก่ง 
แต่เขา ม่มีความร ้ ก ต้อง ห้ความร ้เขา ผมก พยายามนำห ักส ตรเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีคิดมา
 ห้เขา พร้อมกันนั นก  ช้ Job Training นอกจากนั นผมมักจะ ช้คำพ ดกับเจ้าหน้าที่ว่าเราต้อง
เห นคุ ค่า นสิ่งที่ทำ เช่น อธิบาย ห้เขาเข้า จว่าแต่ ะตัวชี วัด เราเก บ ปทำ ม เพื่อ ห้เกิด
แรงจ ง จ นการทำงาน” (A12, ผอ.หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 

 ค. ผู้นำทีก่ระตุ้นทางปัญญา 
การกระตุ้นทางปัญญาเป็นการที่ผู ้นำแสดงพฤติกรรมโดยการตั้งคำถามกับฐานคติ  ความเชื่อ และ

แนวทางวิธีการปฏิบัติเดิมกับผู้ตาม พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนการใช้มุมมองและวิธีการใหม่ๆ ในการ
ดำเนินงานและแก้ปัญหา สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้แสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้นำ การกระตุ้นทางปัญญาเป็นการสร้างความเป็นอิสระและอำนาจแก่ผู้ตาม และ
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ตามเกิดการเชื่อฟัง ศรัทธาและคลั่งไคล้ผู้นำอย่างมืดบอด ยกตัวอย่างผู้นำที่กระตุ้นทาง
ปัญญาจะมีแนวทางการใช้ภาวะผู้นำดังต่อไปนี้ 

 
“เราเน้น ห้เ ียงกันคือองค กรที่สามาร  กเ ียงกัน ด้ เพราะคิดว่าการเ ียงคือการทำ ห้งาน
 ตข  น ด้ แ ้วเค้า ม่จำเป็นต้องฟ งผมทุกเรื่อง แต่ ้าที่ประชุมตก งกันเรื่อง ดก เอาตามนั น 
นอกจากนั นยังมีการ ช้ระบบ design thinking ก คืออยากทำอะ ร ปเ ย ทำเสร จแ ้วมาเ ่า
 ห้ฟ งว่ามันเป็นอย่าง ร จะปรับตรง หน แ ้วเราก ทด องกัน ผ ทด องออกมาเราก จะเห น
กันแ ้วก มาด กันว่าดีหรือ ม่ดี ก เรียนร ้กัน ป ส่วนเมื่อมีป  หาจะ ช้วิธีการ feedback แ ะ
บังคับ ห้น้อยที่สุด ” (A08, ผอ.หน่วยบริหารกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
“จะ ช้การบังคับ ห้น้อยที่สุด  ช้วิธีการสอนด้วยการสื่อสาร ดยเปิดช่องทางแสดงความ
คิดเห น  นส่วนที่เห นว่าเป็นสิ่งที่ดีก ต้องพร้อมที่จะรับฟ ง  ห้อำนาจแ ะอิสระ เมื่อจะสั่งงาน
อะ ร ห้กับผ ้ ต้บังคับบั ชาก จะต้อง ห้อำนาจแ ะ ห้อิสระ  ดย ห้เชื่อว่า สิ่ง ดเกิดข  นแ ้ว 
สิ่งนั น ้วนดีเสมอ  นข ะเดียวกันก ต้องมีแกมบังคับด้วยว่าจะต้องทำ  ม่ทำ ม่ ด”้ (A37, ผอ.
หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 
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“ผอ. จะพยายาม ห้ทุกคนทำงานออกมา จากนั น ผอ. จะชี แนะ พ ดคุย  ห้คำปร กษา เปิด
 อกาส ห้แสดงความคิดเห นต อด  ดย ห้บุค ากรผ ักดันผ งานออกมา ห้ ด้ก่อนแ ้วจ งมา
ปร กษา” (B02, บุค ากรจากส่วนก างกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
ง. ผู้นำคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 
ผู้นำจะให้การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์ของผู้ตาม แสดงออกถึงความห่วงใยในสวัสดิการและ

สวัสดิภาพของผู้ตามโดยพิจารณาว่าผู้ตามมีความต้องการอะไรบ้าง และสามารถตอบสนองได้อย่างไร การใส่ใจ
กับความสามารถในการทำงานของผู้ตามส่งผลให้พวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ ผู้นำจะไม่กีด
กันความก้าวหน้าของผู้ตาม และบั่นทอนความเชื่อมั่นในการทำงานของผู้ตามโดยการสั่งให้ผู้ตามปฏิบัติงานที่
ยากและเกินความสามารถของตนเอง มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภายในหน่วยงานและปัญหา
ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ตามอย่างตั้งใจ  

 
“ที่ตัวเองย ดเป็นห ักก คือเอา จเขามา ส่ จเรา  ้าเป็นเราจะร ้ส กอย่าง ร เมื่อเกิดสิ่งที่ ม่ ด้
ดั่ง จ เราอาจจะเย น ง ด้ แ ะทำ ห้การบริหารจัดการง่ายข  น นอกจากนั นยัง ช้ห ักนี  นการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ดยด แ คน ข้ทุกคน เหมือนเป็น าติการบริการดุจ าติมิตรเหมือนจะ
เป็นคำสวยหร  ้าเราทำอย่างนั นจริง  นส่วน  กน้อง  ้ามีผ งานอะ รที่ ดดเด่นจน ด้รางวั  ก 
จะ ห้ค่าตอบแทนตรงนี  เพิ ่มข  นซ ่งเป็น นเชิงร ปธรรม ก นอกจากนั นยังตอบแทน นเชิง
นามธรรมคือมีเวที ห้ ด้แบ่งป นผ สำเร จเพื่อ ห้คนที่ยังทำ ม่ ด้เขาก เห นตัวอย่าง เขาก เกิด
แรงบันดา  จ ชื่นชมเขาด้วยความจริง จ อีกประการหน ่งคือ  ้ามีป  หาอะ รสามาร มาหา
เรา ด้ต อด แ ะ ้ามีอะ รพ าดมาเราจะ ม่ก ่าว ทษเขา เราเชื่อว่าทุกคนตั ง จอย ่แ ้ว ซ ่ง
 ้ามันพ าดเราจะร่วมกันหาวิธีการแก้ ข” (A10, ผอ.หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
ให้การสนับสนุนผู้ตามเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง และให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการให้รางวัลและการประเมินความดี
ความชอบ  

 
“หมอเป็นคนที่ชอบคุยกับคน แ ้วก รับฟ งผ ้คน เชื่อว่าทุกอย่างมันมีการเป ี่ยนแป ง ด้ กฎ
วันนี  ม่ดี วันพรุ่งนี เราเป ี่ยน ด้ คน ม่ควรย ดติดมากเกิน ปแต่ว่ามันต้องมีห ักการ ้า อะ ร
 ม่ดีก เป ี่ยน การทำงานต้องมีความยืดหยุ่นแ ้วก มีความสุข ส่วนตัว นฐานะที่เป็นผ ้บริหาร
อะ รขาดเราก ต้องหา ห้ แ ะ ้าหามา ห้ก่อนทีเ่ขาจะ าม ด้ก จะดีมาก  นข ะเดียวกันคิดว่า
 ้าเรา ห้มากเขาก จะ ห้เรามากเหมือนกันแ ้วก จะจ ง จซ ่งกันแ ะกัน เรียกว่าเป็นทฤษฎีสอง
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ส ง อีกประการคือเราก ต้องสร้างทางเ ือกห ายห ายทาง ห้กับ  กน้อง  ้าขยันก  ด้มาก ้า ม่
ขยันก  ด้น้อย” (A06, ผอ.หน่วยบริการกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
นอกจากนั้นแล้วการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตามอย่างสม่ำเสมอเป็นพฤติกรรมสำคัญอีกประการหนึ่ง

ของผู้นำ โดยผู้นำจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานเพ่ือให้สมาชิกในองค์การได้มีการ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การลดความเหินห่างของสมาชิกใน
องค์การ ซึ่งจะทำให้บรรยากาศขององค์การเป็นเสมือนครอบครัวขยายที่สมาชิกในองค์การมีความห่วงใย 
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
“อย่างแรกเ ยวิธีการทำงานเราต้องเป็นตัวอย่างของผ ้มีสุขภาพจิตดีก่อน ปที่ หนกับเครือขา่ย
 ปพบปะหรือการทำงานการประสานงาน การเชื่อมต่อบุค ิกที่ต้องยิ ม ต้องเป็นคนฟ งด้วย
ความเข้า จ  ้า ครทำ ด้ดีก ต้องชื่นชมด้วยคำพ ดที่ดี แ ้วก เป็นคนที่ ม่ดุ ม่ว่า  ้าเรานำ ปแต่
งานวิชาการ แต่ท่าทาง ม่เป็นมิตร งานก อาจ ม่ประสบผ สำเร จ เว าสั่งงานอะ ร ปก ตาม 
มอบหมาย ห้จะยัง ม่บอกว่าต้องทำอย่าง ร แต่จะ ห้การบ้าน ปทำ ห้เขาสร้างสรรค ข  นมาจะ
 ด้มีการพัฒนาตนเองก่อน แ ้ว ห้เขามานำเสนอ นสิ่งที่  กต้อง แ ้วก คอยสอนคอยบอกคอย
ชี แนะ ป” (A09, ผอ.หน่วยบริหารกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
จ. ผู้นำวิสัยทัศน์ 
ลักษณะที่สำคัญคือสามารถอธิบายวิสัยทัศน์ต่อผู้อื่น โดยการแปลงวิสัยทัศน์มาสู่การกระทำและ

เป้าหมายที่ต้องปฏิบัติ มีการสื่อสารด้วยคำพูด และเขียนอย่างชัดเจน โดยผู้นำจะต้องแสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามได้ปฏิบัติตาม เมื่อเกิดการประสานพลังในการ
ปฏิบัติระหว่างผู้นำและผู้ตามที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันก็จะส่งผลต่อพลังในการบรรลุประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ได้ในที่สุด นอกจากนั้นยังมีทักษะที่สามารถขยายวิสัยทัศน์ในบริบทที่แตกต่างกัน โดยพบว่าผู้นำ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 

 
“เราจะทำอย่าง ร ห้ผ ้ตามเหมือนกับ ด้ฟ งกับต้นฉบับ ดยตรง  นฐานะผ ้นำก เ ยต้องมาฟ งแ ้ว
 องเอามาแป งแ ะมาอธิบายต่อผ ้ปฏิบัติจริง ๆ แ ้วก ด ผ ตอบรับ แ ้วพยายามแป ง
ยุทธศาสตร ต่าง ๆ  ห้มาเป็นกิจกรรมที่เราเข้า จง่ายแ ะเข้า  งง่ายแ ะตรงกับประเด น  ห้
ผ ้ปฏิบัติงานเข้า จแ ะรับทราบจริง ๆ  ดยเน้นการสื่อสารสองทาง ้าเกิดว่ามีความ ม่เข้า จ
ตรง หนเราก จะร่วมกันวิเคราะห กับผ ้รับผิดชอบงาน ดยตรง” (A38, ผอ.ศ นย สุขภาพจิต, 
2565) 
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“การสื่อสารมีความสำคั  เราต้องสื่อสาร ห้ผ ้ ต้บังคับบั ชาเข้า จว่าทำ มจ งต้องทำงานนี  
หากน ยบายส่งผ กระทบต่อความเป ี่ยนแป งขององค การมาก จะต้องหาวิธีการพ ดคุยแบบ
100% ก คือเรียกมาคุยทุกหน่วย นองค การ ดยอาจ ช้การประชุม นอกจากนั นการด หน้างานก 
สำคั  ก ่าวคือ ตาม ปด ว่าสิ่งที่เรา ห้น ยบาย ง ปผ ้ตามสามาร ปฏิบัติ ด้มากน้อยเพียง ด 
แ ะหากทำ ม่ ด้ก ต้องคิด ว้ก่อนว่ามีป  หาก จะต้องดำเนินการหาวิธีการแก้ ข” (S07, 
ผ ้บริหารระดับส งกรมสุขภาพจิต, 2565) 
 
“ผอ.จะรับน ยบายจากผ ้บริหารสุขภาพจิตแ ะนำมาทำความเข้า จผ่านเวทีการประชุม ห้เรา
อย่างต่อเนื่อง มีผ ้แทนที่จะรับ ่ายทอดต่อ นส่วนของราย ะเอียดแ ะแบบแผน ห้เข้ากับ
ยุทธศาสตร หน่วยงานแ ะสามาร ที่จะนำตัวชี วัด งส ่การปฏิบัติ ด้  ดย ผอ.มีค่านิยม นเรื่อง
การสื่อสารวิสัยทัศน ยกตัวอย่างเรื่องแผนฯ เว ามีประชุมท่าน ผอ.จะคอย ่ายทอดต่อบุค ากร
ทุกคนว่าทำอย่าง ร ด้บ้าง แ ้วจะนำประเด นยุทธศาสตร มาพ ดคุยอย ่เสมอ ๆ  นเวทีต่าง ๆ 
เพื่อดุว่ามีการติดตามหรือเป ี่ยนแป งหรือ ม่  ดยเน้นการสื่อสารเป็นป จจัยสำคั ” (B33, 
บุค ากรศ นย สุขภาพจิตม, 2565) 
 

 
 

ภาพที่ 25 การใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารในกรมสุขภาพจิต 
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โดยสรุปในภาพรวมแล้วผู้บริหารในกรมสุขภาพจิตส่วนใหญ่มีการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะผู้นำกระตุ้นทางปัญญามากท่ีสุด รองลงมาคือภาวะผู้นำบารมีหรือผู้นำที่ใช้อิทธิพลเชิงอุดมคติ 
ส่วนภาวะผู้นำในลักษณะอื่น เช่น ผู้นำวิสัยทัศน์ และผู้นำคำนึงถึงปัจเจก ก็มีปรากฏอยู่ในหลาย
หน่วยงานซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้ได้ ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือ ภาวะผู้นำสร้างแรงดลใจ เนื่องจากผู้บริหาร
จำนวนหนึ่งมักถ่ายทอดข้อมูลเฉพาะเท่าที่คิดว่าผู้ปฏิบัติรับได้ จึงอาจไม่ได้แสดงออกในลักษณะการปลุก
เร้าอารมณ์หรือการใช้คำกล่าวที่กระตุ้นแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การในภาพ
กว้างทั้งหมด หรือบางครั้งกลุ่มผู้บริหารอาจแสดงออกในลักษณะเช่นนั้น แต่ผู้ปฏิบัติอาจยังไม่รับรู้ 

6.1.2 ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
ในภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารในกรมสุขภาพจิตสำหรับการปฏิบัติราชการตามแผนของกรม มี

ลักษณะของภาวะผู้นำที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะต่อ
ผู้นำในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติว่า ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

อันดับแรกคือ ภาวะผู้นำที่มีความชัดเจน (ร้อยละ 28) อันดับที่สองคือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการ
สื่อสาร (ร้อยละ 24) และอันดับที่สามคือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับเครือข่าย (ร้อยละ 14) และใกล้เคียงกันคือ 
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (รายละเอียดดังภาพที่ 26) 

 

 
 
ภาพที่ 26 ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ 
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อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติยังไม่เพียงพอใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่  

 ด้านความชัดเจน กล่าวคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรมสุขภาพจิตยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง
ภาวะการนำในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ กับภาวะการนำในแผนปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ว่าจะ
นำไปสู่ความแตกต่างในการปฏิบัติงานอย่างไร และมีงานใดบ้างที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กรม
สุขภาพจิต เพราะหากพิจารณาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์แล้ว ก็เป็นไปตามพันธกิจของกรมสุขภาพจิต
ทั้งหมด จึงทำให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตมากกว่า เนื่องจากได้มีการเปรียบเทียบแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน  
ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้นำที่จะขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติระบุประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนให้
ชัดเจน 

 ด้านการสื่อสาร พบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยบริการ
สุขภาพจิตที่อยู่ในจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ มีความคิดเห็นว่ากลไกในการสื่อสารจากผู้ที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติอาจยังไม่เพียงพอ จึงทำใหผู้้บริหารที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ บางส่วนไม่แน่ใจว่าเป็นความ
บกพร่องส่วนบุคคลของตนเอง หรือเป็นความบกพร่องของกลไกในการสื่อสารตามแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติ 

 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ยังมีปัญหาในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ ทั้งเครือข่ายในกรมสุขภาพจิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกกรมสุขภาพจิตเห็นว่ายังไม่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนดังกล่าวเท่าที่ควร บางหน่วยงานทราบเมื่อแผนถูกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนหน่วยงานภายนอกกรมสุขภาพจิตบางหน่วยงาน ยังไม่รู ้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมในแผนดังกล่าว 
ตลอดจนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทที่จะดำเนินงานร่วมกันเท่าที่ควร จึงอาจยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น เพียงแต่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเครือข่ายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องคาดหวังว่าในแผนระยะต่อไปจะได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ตามบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองมากยิ่งขึ้น เพียงแต่ คณะทำงานจะต้องประสานการมีส่วนร่วม ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบงานจริง 
ยกต ัวอย ่าง เช ่น กระทรวงสาธารณส ุข กระทรวงการพั ฒนาส ั งคมและความม ั ่นคงของมน ุษย์  
กระทรวงมหาดไทย มีโครงสร้างการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต ประกอบด้วยหลาย กรม/กอง/
สำนัก ดังนั ้นระดับการมีส่วนร่วมจะต้องเชื่อมโยงต่อเนื ่องกันตั้งแต่ระดับสูงของกระทรวง จนถึงระดับ
ปฏิบัติการของแต่ละกรม จึงจะเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้จริง เพราะหากระบุการมีส่วนร่วมแค่ใน
ระดับกระทรวงแล้ว จะทำให้ได้ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมารับทราบเรื ่อง แต่จะไม่ทราบ
รายละเอียดของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิตอย่างแท้จริง และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมได้
น้อย 
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6.2 กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

 6.2.1 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สู่ผู้ปฏิบัติ 
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายไปสู่หน่วยงานในระดับปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติเกิดความเข้าใจ
และสามารถนำกลยุทธ์ไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ในกรมสุขภาพจิต 
 สำหรับกรมสุขภาพจิตผู ้บริหารจะดำเนินการทั้งในส่วนของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและ
แผนปฏิบัติราชการไปพร้อมกันโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1) การประชุมชี้แจงระดับกรมฯ 
มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดเพื่อให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดค่าเป้าหมายกลยุทธ์ลงไปสู่ผู้ปฏิบัติ 

โดยผู้บริหารระดับกรมฯ และผู้บริหารจากสำนักงานส่วนกลางจะดำเนินการถ่ายทอดต่อผู้บริหารในหน่วย
บริการต่าง ๆ และกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต หากเป็นแผนปฏิบัติราชการฯ กรมสุขภาพจิตจะมีคณะกรรมการบริหาร
จำแนกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ครบทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด (PM) ที่
ปรากฏในแผน ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ สู่ผู้ปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการฯ จะมีความ
ชัดเจนและเป็นระบบระเบียบแบบแผนมากกว่า ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติที่มีลักษณะโครงสร้างในการ
บริหารเป็นระดับกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนในภาพรวม 

2) เอกสารเผยแพร่ สำหรับแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย เอกสารแผนทั้งแบบฉบับเต็ม และฉบับ
สรุป ประกอบกับมีคู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ส่วนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ มีแผนฉบับเต็ม 
ฉบับย่อ และแผนปฏิบัติการ พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเอกสารมีทั้งจัดพิมพ์ส่งให้
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต 

3) การสื่อสารตามลำดับขั้น 
หลังจากมีการชี้แจงในภาพรวมระดับกรมฯ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับทราบรายละเอียด แนวทางและ

สื่อที่ใช้ในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันผู้บริหารของบางหน่วยงานก็เป็นคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบใน
แต่ละยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการด้วย ระดับต่อไปคือผู้บริหารต้องถ่ายทอดต่อ
บุคลากรในหน่วยงานของตนเองต่อไป ซึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานบางท่านอาจให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากส่วนกลางด้วย เพ่ือให้สามารถช่วยกันคิดและ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติร่วมกัน บางหน่วยงาน ใช้การถ่ายทอดเป็นลำดับชั ้นจาก 
ผู้อำนวยการ สู่หัวหน้า จากหัวหน้า สู่ผู้ปฏิบัติ เป็นกลุ่มแยกย่อยตามเนื้องานออกไป 

 ไปรับยุทธศาสตร์มาจากกรม 
 แปลงเป็นภาษา และการปฏิบัติที่บุคลากรของเราเข้าใจ และเข้ากับเนื้องานและบริบทของเขา 
 ถ่ายทอดโดยการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละระดับของบุคลากร 
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 สื่อสารประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
“เราจะ ด้ ่ายทอดก คือการรับฟ งจากกรม ่ายทอดมาแ ้วเราเอามาเชื่อม ยง ้านำมาส ่ นภาคปฏิบัติ

 ดยส่วนตัวจริงๆบางทีก  ม่ ด้มาอธิบาย นภาพ ห ่ขนาดนั นแต่ด งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรามาแ ะพยายามแป ง
 ห้เป็นภาพปฏิบัติ ห้มากท่ีสุดว่าเค้าต้องการอย่าง รแ ้วเราจะเชื่อม ยงอย่าง รแ ้ว ้าเราจะทำ ห้มันดีข  น ด้อีก
เราจะทำอย่าง ร ด้บ้างเพ่ือ ห้ ด้ผ  ัพธ เท่านี ” 

แผนปฏิบัติราชการฯ: ใช้ว ิธ ีการบริหารผลการปฏิบัติงานประจำปีเพราะฉะนั ้นในกรมก็จะมี
กระบวนการการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากเป้าหมายยุทธศาสตร์กรม จะผ่านยุทธศาสตร์กรมไปสู่หน่วยงานสังกัด
กรมค่อนข้างเป็นระบบแล้วก็มีการติดตามวัดผลการทุกๆหกเดือนแล้วก็เอาข้อมูลมาพิจารณา มีสองอย่างก็คือ                    
1. ดูผลการทำงานที่เกิดขึ้นมาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกรม 2.ดูผลงาน ที่หน่วยงานทำพร้อมไปคำรับรองของ
หน่วยงานด้วยก็จะเอาไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจและจัดสรรค่าตอบแทนให้กับหน่วยงาน ซึ่งจะค่อนข้างเป็น
ระบบที่ทำให้เราสามารถการดำเนินงานไปตามแผนได้ค่อนข้างดี  แล้วก็ประกอบกับตัวภายใต้การบริหารงาน
ตามยุทธศาสตร์แต่ละยุทธ์ จะมีโครงการขับเคลื่อนที่กรองมาแล้วในแต่ละปีว่าจะใช้โครงอะไรบ้างในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้กับยุทธศาสตร์อีกชั้นหนึ่งด้วยให้มันเดินต่อได้อย่างค่อนข้างเป็นรูปธรรม 

 
การถ่ายทอดแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ: ตอนที่แผนได้ถูกจัดทำขึ้นมาแล้ว ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก

กระทรวงต่างๆเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแล้วส่งให้ทางหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นจะทำ
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเนื้อหายุทธศาสตร์ตัวใหญ่แล้วส่งเข้ ามาทางกรมฯพิจารณาทำเป็นภาพรวม
ของแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพจิแห่งชาติ 

สำหรับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในกรมสุขภาพจิต และหน่วยงาน
ภายนอก มีกระบวนการดังนี้ 

1) คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ถ่ายทอดแผนสู่คณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงต่าง ๆ เข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ แต่งตั้งคณะทำงานในการร่างแผน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการ จากนั้น
จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตัวชี้วัดตามแผนแล้ว
คณะทำงานจึงได้นำโครงการที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ มาจัดเข้าไปในเแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

2) คณะกรรมการส ุขภาพจิตแห่งชาติถ ่ายทอดต่อหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องในแต่ละส ังก ัดที่
คณะกรรมการนั้น ๆ ดำรงอยู่ โดยจะถ่ายทอดต่อเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นการ
ดำเนินงานของตนเอง โดยไม่ได้มีการถ่ายทอดในลักษณะภาพรวม 

3) เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  ได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ผ่านการเข้าร่วมประชุม แต่ระดับการขยายต่อในวงกว้างยังไม่เกิดขึ้น ส่วนการศึกษาแผนจะศึกษา
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จากเอกสาร แล้วมาพิจารณาว่า มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง เช่น โครงการที่อยู่ในแผนซึ่งเป็น
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการดำเนินงานเป็นปกติอยู่แล้ว 

 

6.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ : ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
แผนปฏิบัติราชการ: ในระดับการวางแผนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยมี

แนวทางการดำเนินงานทุกโครงการให้มีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนในระดับการบริหารงาน มี
ผู้บริหาร บางท่าน จัดลำดับความสำคัญของงานตามสถานการณ์ ความเร่งด่วน มีคำสั่งเฉพาะ หรือ
จัดการตามปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 

6.2.3 ปัญหาอุปสรรคในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
จากการศึกษาสามารถสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดในขั้นตอนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

ปัญหาประการแรก เรื่องความถี่และความครอบคลุมในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ ในระดับกรมสุขภาพจิต พบว่ามีการรับรู้ลดน้อยลงตามลำดับ จากระดับสูงสู้ระดับปฏิบัติ 
จากส่วนกลาง สู่ส่วนภูมิภาค การรับรู้ในหน่วยงานระดับสูง หรือในส่วนกลาง จะเข้มข้นกว่าบุคลากรในกรม
สุขภาพจิตหลายท่านสะท้อนว่ากระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ยังไม่ทั่วถึง  บางหน่วยงานไม่ทราบความ
แตกต่างหรือที่มาที่ไปของแผนว่า เหตุใดจึงมีสองแผน ทั้งสองแผนมีความแตกต่างกันอย่างไร หรือบางครั้งไม่
ทราบว่ามีแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ส่วนในระดับเครือข่าย พบว่า กรรมการและอนุกรรมการมีการนำ
ประเด็น ไปนำเสนอและพูดคุยในที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ และคณะอนุกรรมการ ระดับหน่วยงานไม่ได้มีการ
นำไปถ่ายทอดต่อในภาพรวมของแผน แต่นำไปถ่ายทอดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่บุคลากรจำนวนมาก ยังไม่ค่อยรับรู้ว่ามีแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จากปัญหาความถี่
และความครอบคลุมในการถ่ายทอดนำไปสู่ปัญหาในการรับรู้ยุทธศาสตร์ 

ประการที่สอง ปัญหาในการรับรู้เนื้อหายุทธศาสตร์ จากปัญหาเรื่องการถ่ายทอด ที่ยังมีความถี่
น้อย ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ส่งผลต่อการรับรู้ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนส่งผลต่อปัญหาด้านความ
ร่วมมือในการบริหารงานที่ยังไม่ขยายกว้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ประการที่สาม การระบุตัวแทนสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พบว่าการระบุ
ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  ส่วนใหญ่มาจากกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งจะมีความเข้าใจในเรื่องของการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนโครงการในภาพรวม
ขององค์การ แต่ปัญหาคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่เชี่ยวชาญประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สำหรับกรณีที่
ต้องการความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเชิงปฏิบัติ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาสังคม ค่อนข้างมีความพร้อม
ในการให้ความร่วมมือเชิงประเด็นที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว 
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ส่วนในแผนปฏิบัติราชการพบปัญหาในบางหน่วยบริการที่มองว่าประเด็นยุทธศาสตร์มีความยาก
ต่อการเข้าใจ จึงควรมีกลไกหรือช่องทางเพ่ิมเติมในการเรียนรู้ยุทธศาสตร์สำหรับบุคลากร 

2) ด้านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ 
กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการมี

กระบวนการแปลงจากค่าเป้าหมายรวมทั้งแผน สู่เป้าหมายระดับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ อย่างไรก็ตามการแปลง 
ตัวชี้วัด มีแนวโน้มในลักษณะทั่วไปไม่ได้ดำเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่  จึงเป็น
ประเด็นปัญหาที่ว่า พ้ืนที่ที่มีปัญหามากกับพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้อยทำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน บางพ้ืนที่ที่ปัญหามาก
อาจมีกิจกรรมน้อยเกินไปที่จะบรรลุเป้าหมาย ขณะที่บางพ้ืนที่ปัญหาน้อยอาจมีกิจกรรมที่มากเกินความจำเป็น 
เช่น ตัวชี ้ว ัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านตัวชี้ว ัดนี ้อยู ่แล้ว  แต่มีบาง
กระบวนการที่ยังต้องดำเนินงานเท่ากับพ้ืนที่อ่ืน ๆ อยู่ 

3) การขาดหายไปของการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติ (Missing Link)  
จากโครงสร้างในการเขียนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงจากประเด็น เป้าประสงค์ ไปสู่

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แล้วข้ามไปเป็นโครงการ ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างโครงการที่จะนำไปตอบตัวชี้วัด
ตามเป้าประสงค์ และขาดภาพของความเชื่อมโยงว่า โครงการที่ปรากฏในแผน ได้ตอบความต้องการของ
เป้าประสงค์นั้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างในการเขียนแผนของแผนปฏิบัติราชการกรม
สุขภาพจิต ที่มีความเชื่อมโยง จากเป้าประสงค์ สู่กลยุทธ์ จากตัวชี้วัดกลยุทธ์ แล้วผู้บริหารจึงแปลงยุทธศาสตร์
ร่วมกับผู้ปฏิบัติไปสู่โครงการกิจกรรมเพ่ือการบรรลุตัวชี้วัด  

 

6.3 การจัดตัง้องค์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการ มีการจัดตั้ง
องค์การในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 โครงสร้างการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ 
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) มีพันธกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อน

งานสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยคุ้มครองด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายใน
การลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต7 ซึ่งในบริบทของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตให้ประชาชนเพื่อให้ได้รับ
บริการด้านสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรม โดยสามารถจัดบริการ ด้านสุขภาพจิต ได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่ จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข 

 
7
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต.  แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580). 
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ผ่านกลไกการบริหารระดับประเทศคือ “คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ”  โดยภายใต้การทำงานในรูปแบบ
ดังกล่าวได้มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการที่เกี ่ยวข้องได้แก่ อนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพจิต คณะอนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบั งคับใช้
กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด (ภาพท่ี 27) 

 

 

ภาพที่ 27  โครงสร้างการดำเนินงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ 

 
ก. คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
โครงสร้างคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ประกอบด้วย 1) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ 3) มีกรรมการโดยตำแหน่ง จากหน่วยงานจากภาครัฐ ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์
เกี ่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต 5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญที่ มี
ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ทาง
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การแพทย ์การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กิจกรรมบำบัด และกฎหมาย และ 6) อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็น
กรรมการและเลขานุการ และข้าราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ8 (ภาพที่ 28) 

ดังนั้น การดำเนินงานอย่างเชื่อมโยงกันจึงเกิดขึ้นผ่านบทบาทเชิงโครงสร้างของคณะกรรมการตาม
กฎหมายดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิตการป้องกันและการ
ควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต 3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดำเนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกัน

ในสังคม 4) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา 5) กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด เพื่อไม่ให้มีการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายสุขภาพจิต 6) กำหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการ 7) ออกระเบียบหรือ
ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 8) รายงานการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรี 9) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย9 

 

 

ภาพที่ 28 โครงสร้างคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 

 
8
 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136 ตอนที ่50 ก.  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562. น.211-212. 

9 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก.  พระราชบัญญตัิสุขภาพจิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562, น. 212-213. 
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ข. คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
ตามคำสั่งของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตมีความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างคณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย  

1) อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานอนุกรรมการ 2) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ได้รับมอบหมาย เป็น
รองประธานกรรมการ 3) อนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขได้แก่ รอง
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู ้อำนวยการจาก
สำนักงานด้านยุทธศาสตร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนัก
อนามัยกรุงเทพมหานคร 4) อนุกรรมการจากหน่วยงานภายในกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยผู้อำนวยการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5) อนุกรรมการจาก
องค์การภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้บริหารจากองค์การต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  มูลนิธิสถาบัน
พัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่ง
ประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครัว และ 6) อนุกรรมการและเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจาก 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิต และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย 1) จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการสุขภาพจิตแห่งชาติต่อคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ 2) ให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสุขภาพจิต
แห่งชาติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสุขภาพจิตแห่งชาติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) จัดทำรายงานความก้าวหน้า 
ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดำเนินเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 4) 
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แต่งตั ้งคณะทำงานเพื ่อช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และ 5) ปฏิบัติงานอื ่นตามที่คณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติมอบหมาย10 

 

 
ภาพที่ 29 คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 

 

ค. คณะอนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ถูกแต่งตั้งขึ ้นเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการ ศึกษา 

เสนอแนะ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ซึ่งจะสอดคล้อง
ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ ของแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติ เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหา

 
10 คำสั่งคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ที่ 2/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 
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สุขภาพจิต ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม แนวทางที่ 5 แก้ไข เพิ่มเติมหรือ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัยเสี่ยงและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต  โดยโครงสร้างหลัก ๆ 
ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย (1) อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานอนุกรรมการ (2) 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข นายกสมาคมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพจิต และนิติกรที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ (3) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กรมสุขภาพจิต เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีเจ้าหน้าที ่จาก สำนักเลขานุ การ
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 

ภาพที่ 30 คณะอนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย 

 

ง. คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด 
 คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ถูกแต่งตั้งขึ ้นเพื่อให้มี
อำนาจหน้าที ่ในการสนับสนุนและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต และนำแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต วางแผนและถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต 
การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การ
เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม  การดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติ รายไตรมาส แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างหลัก ๆ ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ นิติกรสาธารณสุขจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ส่วน
อนุกรรมการประกอบด้วยหลายภาคส่วนได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจั งหวัด ปลัดจังหวัด 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ ่นจังหวัด ผู ้อำนวยการสำนักควบคุมประพฤติจ ังหวัด 
ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ แรงงานจังหวัด ผู้แทนมูลนิธิ/
องค์กร/ชมรม และผู้มีประสบการอ่ืน ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

6.3.2 โครงสร้างการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีกรมสุขภาพจิต 
โครงสร้างในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย 3 ส่วน หลักได้แก่ กองส่วนกลาง 12 

หน่วย หน่วยบริการ 20 หน่วย และศูนย์สุขภาพจิต 13 ศูนย์ (ดังตารางที่ 22) ซึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์ จะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละ
ตัวชี้วัด ดูโครงสร้างการบริหารตัวชี้วัดดังภาพที่ 31 

 
ตารางที ่22 โครงสร้างการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต 

 

 

ภาพที่ 31 โครงสร้างในการบริหารตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ กรมสุขภาพจิต 

กองสว่นกลาง (12 หนว่ย) หนว่ยบรกิาร (20 หนว่ย) ศนูยส์ขุภาพจติ (13 ศนูย)์

 1.ส ำนักวชิำกำรสุขภำพจติ  1.โรงพยำบำลจติเวชพษิณุโลก  1.ศูนยส์ุขภำพจติที ่1

 2.ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ  2.สถำบันสุขภำพจติเด็กและวัยรุน่ภำคใต ้  2.ศูนยส์ุขภำพจติที ่2

 3.กองส่งเสรมิและพัฒนำสุขภำพจติ  3.สถำบันสุขภำพจติเด็กและวัยรุน่ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื  3.ศูนยส์ุขภำพจติที ่3

 4.ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE  4.โรงพยำบำลจติเวชขอนแกน่รำชนครนิทร์  4.ศูนยส์ุขภำพจติที ่4

 5.กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร  5.โรงพยำบำลจติเวชเลยรำชนครนิทร์  5.ศูนยส์ุขภำพจติที ่5

 6.กองบรหิำรทรัพยำกรบคุคล  6.โรงพยำบำลจติเวชสงขลำรำชนครนิทร์  6.ศูนยส์ุขภำพจติที ่6

 7.กองบรหิำรกำรคลัง  7.โรงพยำบำลจติเวชนครพนมรำชนครนิทร์  7.ศูนยส์ุขภำพจติที ่7

 8.กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน  8.โรงพยำบำลยวุประสำทไวทโยปถัมภ์  8.ศูนยส์ุขภำพจติที ่8

 9.ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมสุขภำพจติ  9.สถำบันรำชำนุกลู  9.ศูนยส์ุขภำพจติที ่9

 10.กลุ่มตรวจสอบภำยใน  10.โรงพยำบำลศรธีัญญำ  10.ศูนยส์ุขภำพจติที ่10

 11.กองบรหิำรระบบบรกิำรสุขภำพจติ  11.สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครนิทร์  11.ศูนยส์ุขภำพจติที ่11

 12.ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสุขภำพจติแหง่ชำติ  12.โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์  12.ศูนยส์ุขภำพจติที ่12

 13.โรงพยำบำลจติเวชสระแกว้รำชนครนิทร์  13.ศูนยส์ุขภำพจติที ่13

 14.โรงพยำบำลสวนปรงุ

 15.โรงพยำบำลพระศรมีหำโพธิ์

 16.โรงพยำบำลจติเวชนครรำชสมีำรำชนครนิทร์

 17.โรงพยำบำลจติเวชนครสวรรคร์ำชนครนิทร์

 18.สถำบันสุขภำพจติเด็กและวัยรุน่รำชนครนิทร์

 19.สถำบันกลัยำณ์รำชนครนิทร์

 20.สถำบันจติเวชศำสตรส์มเด็จเจำ้พระยำ

โครงสรา้งกรมสขุภาพจติ
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6.4 การสื่อสาร กำกับ ตดิตาม และประเมินผล 

6.4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 
ในส่วนแผนปฏิบัติราชการ มีระบบการควบคุมกำกับ สื่อสารอย่างชัดเจน ตลอดจนผู้อำนวยการทุก

ภาคส่วนในกรมสุขภาพจิตมีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน และแนวทางในการถ่ายทอด กำกับ ติดตาม อย่างเป็น
ระบบ โดยมีทั้งแบบเป็นทางการผ่านเวทีประชุม การส่งแบบฟอร์มเอกสาร และแบบไม่เป็นทางการ คือการใช้
โทรศัพท์ หรือ กลุ่มไลน์ ในการติดตามงาน ในบางส่วน ซึ่งเป็นระบบที่บุคลากรร่วมกันเรียนรู้และทำความ
เข้าใจกันมานาน อย่างไรก็ตามยังเกิดปัญหาในบางหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย ทำให้การ
เตรียมข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลขาดช่วง ในระดับผู้บริหารไม่มีปัญหากับระบบการสื่อสาร กำกับ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว แต่ในระดับปฏิบัติงานที่อยู่หน่วยต่างจังหวัด มีข้อเสนอแนะบางประการ เช่น  

- จัดให้มีการพัฒนาระบบติดตามสถานะของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในลักษณะเข้าถึงออนไลน์ 
ณ เวลาจริง (Realtime) เพ่ือให้ทราบสถานะของการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลลงไป
ในระบบแล้วผู้บริหารกรมฯ สามารถติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัดได้ ทำให้ลดประเด็นในการ
จัดเตรียมงานเพ่ือการประชุมลงไปได้  

- เพิ่มช่องทางเรียนรู้ยุทธศาสตร์ เช่น มีระบบสายด่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถปรึกษาส่วนกลางได้เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่
ปรึกษาช่วยกันคิดกับผู้อำนวยการแล้วอาจยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากนัก  

6.4.2 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
เนื่องจากแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยังเป็นแผนใหม่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน เกี่ยวกับการควบคุม 

กำกับ สื่อสารยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันโครงสร้างในการบริหารเป็นแบบเครือข่าย ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ จึงมีการติดตามผ่านการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นหลัก ส่วนการ
ติดตามผลตามตัวชี้วัดและโครงการในแผน ในส่วนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการจะได้รับการติดตามโดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ส่วน โครงการจากหน่วยงานภาคนอก เครือข่ายหลายหน่วยงาน
สะท้อนว่าไม่ได้มีการติดตาม อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเริ่มมีการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลขึ้น อาจมีบาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเริ่มได้รับการติดตามงานมากข้ึน 

- แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ยังขาดระบบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ สื่อสารยุทธศาสตร์ 
 
“ ้าแผนสุขภาพจิตแห่งชาติ ม่ ด้มีบทบาทเ ย นการ ่ายทอดส่วนตัว ด้อย ่ นทีมพัฒนาร่าง
แผนพัฒนาสุขภาพ เส้นทางขาด แทบจะ ม่มีบทบาท นการ ่ายทอดส ่ผ ้ปฏิบัติ ้าจะมีบ้างก 
จะมีเ  กน้อยมากๆ นฐานะผ ้ช่วยผ ้จัดการแผนงานน ยบายสาธาร ะด้านสุขภาพจิต” 
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6.4.3 การประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เป็นการวิจัยประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ชื่อ “โครงการ

ประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในภาพรวมทั้งแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 
และ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต โดยมีลักษณะเป็นการประเมินผลทั้งกระบวนการแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) เก็บข้อมูลควบคู่กันไปทั้งสองแผน โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอก
ระบบสาธารณสุข จำนวน 45 คน และเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรในเครือข่าย 200 ชุด และประชาชนอีก 
200 ชุด 
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บทที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานยุทธศาสตร์สุขภาพจติ 

 ในบทนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลจากผลการวิจัยประเมินผลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการสำคัญ และ ข้อที่ 3 
เพ่ือศึกษาความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต ผลการศึกษา
มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 ความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียของกรมสุขภาพจิต 

7.1.1 ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนางานสุขภาพจิต 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับความต้องการและ

ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนางานด้านสุขภาพจิต พบว่ามีประเด็นหลักๆ ที่กล่าวถึงมากที่สุด 
ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ระบบบริการสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่ายและหลายช่องทาง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคิดว่าประชาต้องการระบบบริการสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว มีหลาย

ช่องทาง ทั้งระบบการเข้าถึงบริการ ณ สถานที่จริง ระบบบริการทางไกล และระบบบริการแบบออนไลน์ 
กล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีทางเลือกให้แก่ประชาชนในหลายรูปแบบ 
โดยแบ่งประเด็นของความต้องการในการเข้าถึงได้แก ่

ประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้ใช้บริการเดิม เมื่อต้องการพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ สามารถได้รับบริการทาง
สุขภาพจิตได้โดยอาจไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลจิตเวช แต่สามารถไปโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่
อยู่ใกล้บ้านได้ ในขณะเดียวกันหากเป็นประชาชนที่มีความรู้ระดับหนึ่ง อาจใช้ระบบการพบแพทย์ออนไลน์เพ่ือ
นัดรับคำปรึกษาและสามารถรับส่งยารักษาโรคผ่านระบบบริการทางไกลได้  

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน สามารถปรึกษาหน่วยบริการใดก็ได้ที่ใกล้ตัว ระบบ
ออนไลน์ที่มีเสถียรภาพ ระบบสายด่วนที่ใช้งานได้จริง แล้วมีบุคลากรที่สามารถแนะนำการแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น ตลอดจนสามารถแนะนำหรือส่งมอบบริการต่อไปยังหน่วยงานที่เชี่ยวชาญมากขึ้นได้  

ประชาชนทั่วไปกลุ่มที่ต้องการข้อมูลความรู้  หรือปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต สามารถประเมิน
สุขภาพจิตของตนเอง ค้นคว้า หาความรู้ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิตได้ง่าย มีหลายช่องทาง ทั้งระบบบริการ
สุขภาพใกล้บ้าน ครอบคลุมทุกระดับในหน่วยบริการปฐมภูมิต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิต ตลอดจน
ระบบการเข้าถึงแบบออนไลน์ มีเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ต่อการทำความเข้าใจของประชาชนทั่วไป โดย
ปัจจุบัน กรมสุขภาพจิตได้พัฒนา แอปพลิเคชัน Mental health check in และสายด่วน 1323 ขึ้นมาเพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนในลักษณะดังกล่าว แต่เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังเห็นความจำเป็นที่
ต้องมีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น 

ประการที่สอง ระบบสุขภาพจิตที่สามารถช่วยเหลือ พึ่งพาได้ ในภาวะวิกฤต 
ประชาชนต้องการให้กรมสุขภาพจิตสามารถดูแลประชาชนได้ในทุกสถานการณ์ เป็นที ่พึ ่งของ

ประชาชน เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตในชีวิตจะต้องการได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว กรมสุขภาพจิตมักถูกตั้งคำถาม
ถึงบทบาทหน้าทีใ่นสถานการณว์ิกฤตในสังคม ที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ประชาชนทั่วไป เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาน้ำท่วม ภัยพิบัติ รวมถึงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 การสร้าง
ขวัญกำลังใจ การผ่อนคลายความกังวล การสื่อสารสู่สาธารณะเป็นเรื่องที่กรมสุขภาพจิตจำเป็นต้องดำเนินการ 
เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงช่องทางที่จะสามารถพ่ึงพาได้ การตอบสนองต่อประชาชนที่เกิดปัญหาในชีวิตได้อย่าง
เร่งด่วน ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาความรุนแรง อาชญากรรม ฆ่าตัวตาย เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง และให้
ความสนใจโดยมองว่ากรมสุขภาพจิตในฐานะรัฐบาล จะต้องดำเนินการเพ่ือบรรเทาความทุกข์ยากในจิตใจของ
ประชาชน 

ประการที่สาม ระบบการรักษาฟื้นฟูที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้หาย ทุเลา และกลับมามีชีวิตเป็นปกติ 
ในด้านระบบบริการสุขภาพจิตซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วย เครือข่ายมีความคิดว่า 

ประชาชนคาดหวังให้มีระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียม สามารถรักษาให้หายทุเลาลง จนกลับไปมี
ชีวิตเป็นปกติ สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ทั่วไปในสังคม มี
ระบบสวัสดิการสนับสนุนช่วยเหลือ ไม่กลับมาเป็นภาระของครอบครัว   

ประการที่สี่ ระบบท่ีช่วยสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข 
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เป็นความคาดหวังในงานด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสมดุล

เกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้ในการสร้างความสุขให้กับตนเอง ความรู้สึกมีศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงโดยส่งเสริม
ไปพร้อมกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ประการสุดท้าย ประชาชนต้องการความปลอดภัย 
สำหรับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นบางส่วนที่เกิดจากผู้มีปัญหาสุขภาพจิต มักกลายเป็นประเด็นทาง

สังคมที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง สิ่งที่ประชาชนต้องการและคาดหวังจากหน่วยปฏิบัติการด้านสุขภาพจิต 
รวมถึงหน่วยงานที่สามารถดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจากผู้ป่วย หรือผู้มีปัญหาทางจิต รวมถึงผู้ที่มี
อาการคลุ้มคลั่งจากปัญหาสุราและยาเสพติด ดังนั้น อาจต้องมีการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีความรู้
ในการจัดการเมื่อบุคคลที่มีปัญหามีพฤติกรรมเสี่ยงต่ออันตรายทั้งแก่ตนเอง และประชาชน 

 
7.1.2 ความต้องการและความคาดหวังของเครือข่ายต่อการให้บริการของกรมสุขภาพจิต 
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บแบบสอบถามจากเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ

บริการสาธารณสุข พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 80) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ60.5) มี
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ตำแหน่งเป็นนักพัฒนาสังคม/นักจิตวิทยา (ร้อยละ26.5) มากที่สุด และมีบทบาทในด้านการส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตมากที่สุด (ร้อยละ84.5) รายละเอียดดังตารางที่ 23 

 
ตารางที่ 23 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็น (N=200) ร้อยละ 
1.เพศ  

- ชาย 20.0 
- หญิง 80.0 

2.การศึกษา  
- ต่ำกว่าปริญญาตรี 7.5 
- ปริญญาตรี 60.5 
- ปริญญาโท 29.5 
- ปริญญาเอก 2.5 

3.ตำแหน่ง  
- ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร 6.0 
- นักวิชาการสาธารณสุข 22.0 
- พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรทางการแพทย์ 12.5 
- นักพัฒนาสังคม/นักจิตวิทยา 26.5 
- ชมรม/กลุ่ม/ชุมชน/อสม./นักศึกษาฝึกงาน 7.0 
- นักสังคมสงเคราะห์ 18.0 
- สถิติ/คอมพิวเตอร์/นโยบาย/แผน/นิติกร/บุคคล 8.0 

5. บทบาทเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต  
- มีบาทบาทด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 84.5 
- มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต

เวชหรือไม่ 
77.5 

- มีบทบาทที่เกี ่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทาง
กฎหมาย สังคม และสวัสดิการ 

80.0 

- มีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต 

65.5 
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(1) ความต้องการและความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์ของกรมสุขภาพจิต 
ความต้องการและความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์ พบว่ามากที่สุดคือแพทย์ที่ความรู้ความ

เชี่ยวชาญระดับสากลรองลงมาคือแพทย์ที่สื่อสารเข้าใจง่ายเข้าใจประชาชน อันดับสามคือแพทย์มีอัธยาศัยดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส และสุดท้ายคือแพทย์ที่มีผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก (ดูตารางท่ี 24) 

 
ตารางที่ 24 ความต้องการและความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์ของกรมสุขภาพจิต 

ความต้องการและความคาดหวัง Mean Std. Deviation 

แพทย์ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสากล 2.15 1.179 
แพทย์ที่มีผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก 2.63 1.122 
แพทย์มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 2.28 1.178 
แพทย์ที่สื่อสารเข้าใจง่ายเข้าใจประชาชน 2.24 1.211 

(N=200)   
*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

(2) ความต้องการและความคาดหวังต่อ เจ้าหน้าที่/พยาบาล ของกรมสุขภาพจิต 
ความต้องการและความคาดหวังต่อ เจ้าหน้าที่/พยาบาล พบว่ามากที่สุดคือเจ้าหน้าที่/พยาบาลดูแล

เอาใจใส่มีใจรักในบริการ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่/พยาบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค/อาการของโรค/ขั้นตอนการรับ
บริการได้เข้าใจอันดับสามคือเจ้าหน้าที่/พยาบาล อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่/พยาบาล 
ที่ให้เกียรติแสดงความเคารพนบนอบ (ดูตารางท่ี 25) 

ตารางที่ 25ความต้องการและความคาดหวังต่อ เจ้าหน้าที่/พยาบาล 

ความต้องการและความคาดหวัง Mean Std. Deviation 

เจ้าหน้าที่/พยาบาลดูแลเอาใจใส่มีใจรักในบริการ 2.10 1.230 
เจ้าหน้าที่/พยาบาล อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 2.31 1.254 
เจ้าหน้าที่/พยาบาล ที่ให้เกียรติแสดงความเคารพนบนอบ 2.45 1.198 
เจ้าหน้าที่/พยาบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค/อาการของโรค/ขั้นตอนการรับ
บริการได้เข้าใจ 

2.17 1.216 

(N=200)   
*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 
 

(3) ความต้องการและความคาดหวังต่อ ระบบบริการด้านสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต 
ความต้องการและความคาดหวังต่อ ระบบบริการด้านสุขภาพจิต พบว่ามากที่สุดคือมีบริการที่เข้าถึง

ง่าย สะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือมีบริการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการให้บริการที่ทันสมัยตาม



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

167 

มาตรฐานระดับสากล และสุดท้ายคือมีบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ดูตารางท่ี 26) 

ตารางที่ 26ความต้องการและความคาดหวังต่อ ระบบบริการด้านสุขภาพจิต 

ความต้องการและความคาดหวัง Mean Std. Deviation 

มีการให้บริการที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล 2.26 1.178 
มีบริการทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 2.26 1.209 
มีบริการที่เข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว 2.17 1.220 
มีบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.49 1.252 

(N=200)   
*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

(4) ความต้องการและความคาดหวังต่อ การบริการข้อมูล ของกรมสุขภาพจิต 
ความต้องการและคาดหวังต่อการให้บริการมากที่สุดคือการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันอย่างทันท่วงที รองลงมาคือการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันดับสามคือ
การให้บริการข้อมูลที่พร้อมต่อการใช้งาน สื่อสารเข้าใจง่าย และสุดท้ายคือการให้บริการข้อมูลที่เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับนานาประเทศ (ดูตารางที่ 27) 

ตารางที่ 27ความต้องการและความคาดหวังต่อ การบริการข้อมูล 

ความต้องการและความคาดหวัง Mean Std. Deviation 

การให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2.15 1.148 
การให้บริการข้อมูลที ่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
ทันท่วงท ี

2.10 1.134 

การให้บริการข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับนานาประเทศ 2.78 1.157 
การให้บริการข้อมูลที่พร้อมต่อการใช้งาน สื่อสารเข้าใจง่าย 2.26 1.200 

(N=200)   
*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

 
(5) ความต้องการ องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต  
ความต้องการองค์ความรู้มากที่สุดคือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะกับประชาชนทั่วไป รองลงมา

คือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับการทำงานในหน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันดับสามคือองค์
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ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมสุขภาพจิต และน้อยที่สุด คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ
ของกรมสุขภาพจิต (ดูตารางที่ 28) 

 
ตารางที่ 28 ความต้องการองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต 

ความต้องการองค์ความรู้ Mean  
องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะกับประชาชนทั่วไป  .79  
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของกรมสุขภาพจิต .40  
องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน และการบริหารจัดการของ
กรมสุขภาพจิต 

.51  

องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกรมสุขภาพจิต .53  
องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับการทำงานในหน่วยงานท่าน ระบุ
ประเด็นความเชี่ยวชาญ 

.61  

(N=200)   
*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้1 = ต้องการ เข้าใกล้ 0 = ไม่ต้องการ 
 

(6) การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของเครือข่าย 
จากผลการสำรวจการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของเครือข่าย  มีผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.5) กรมสุขภาพจิตตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของเครือข่าย (คะแนนตอบสนองเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดังตารางที่ 29 

ตารางที่ 29 การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของเครือข่าย 

การตอบสนองต่อเครือข่าย จำนวนคำตอบ ร้อยละ 
ไม่ตอบสนอง 53 26.5 
ตอบสนอง 147 73.5 

รวม 200 100 
 
ประเด็นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของเครือข่าย 

เมื่อจำแนกตามประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีการตอบสนองต่อการคาดหวังของเครือข่ายสูงสุดคือ  
ประเด็นการตอบสนองต่อความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีการอัปเดตให้
ทันสมัยอยู่เสมอ (3.61 คะแนน) รองลงมาคือประเด็น การตอบสนองต่อความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความถูกต้องแม่นยำ ตรงตามความต้องการ  (3.60 คะแนน) และ
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ประเด็นที่มีคะแนนการตอบสนองน้อยที่สุด คือประเด็นการตอบสนองต่อความคาดหวังด้านหน่วยงานในสังกัด
ของกรมสุขภาพจิตยังดำเนินงานไม่ได้คุณภาพตามความต้องการ และความคาดหวังของหน่วยงาน (2.76 
คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 30 

ตารางที่ 30 ประเด็นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของเครือข่าย 

ประเด็นที ่ Mean Std. Deviation 
1. กรมสุขภาพจิตดำเนินงานได้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของหน่วยงานของท่านอยู่เสมอ 

3.41 .988 

2. ข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจากหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความถูกต้อง
แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 

3.60 .885 

3. ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีการอัปเดตให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

3.61 .878 

4. หน่วยงานของกรมสุขภาพจิตให้บริการได้ครอบคลุมทุกประเด็นความ
เชี่ยวชาญที่หน่วยงานของท่านต้องการ 

3.46 1.017 

5. มีประเด็นความเชี่ยวชาญตามความต้องการของหน่วยงานของท่านที่กรม
สุขภาพจิตยังให้บริการได้ไม่ครอบคลุม 

3.17 1.042 

6. หน่วยงานในสังกัดของกรมสุขภาพจิตยังดำเนินงานไม่ได้คุณภาพตาม
ความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานของท่าน 

2.76 1.252 

(N=200)   
 

7.1.2 ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่เข้ารับบริการจากระบบบริการ
สุขภาพจิต 

 ในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชนที่เข้ารับบริการและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 80.5 ) อายุระหว่าง 
18 - 88 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 38 ) ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด (ร้อยละ 26.1) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 57.2)  และมีบุตร 1-3 คน (ร้อยละ 67.6) อาศัย
อยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 85.4 ) ในส่วนของด้านการใช้บริการของกรมสุขภาพจิต พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เข้ารับ
บริการเอง (ร้อยละ 58.5)  ด้านจำนวนครั้งที่มาเข้ารับบริการ พบว่ามาใช้บริการเป็นประจำ (ร้อยละ 53.6) 
ด้านของประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต  พบว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 
53.8) รายละเอียดดังตารางที่ 31 
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ตารางที่ 31ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มประชาชน 

ประเด็น N จำนวน ร้อยละ 
1.เพศ  200   
- ชาย  39 19.5 
- หญิง  161 80.5 

2.อายุ     18-88 ปี 
 

  
3.การศึกษา 200   
- ประถมศึกษา  45 22.5 
- มัธยมต้น  66 33.0 
- ปริญญาตรี  76 38.0 
- สูงกว่าปริญญาตรี  13 6.5 

4.อาชีพ 199   
- เกษตร/ประมง  35 17.6 
- รับจ้างท่ัวไป  40 20.1 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  37 18.6 
- พนักงานบริษัท  10 5.0 
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  52 26.1 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน  25 12.6 

5.สถานภาพ 201   
- โสด  52 25.9 
- สมรส/มีคู่  115 57.2 
- หม้าย/หย่าร้าง  34 16.9 

6.จำนวนบุตร 142   
- ไม่มี  36 25.4 
- 1-3 คน  96 67.6 
- มากกว่า 3 คน  10 7.0 

7.ปัจจุบันอยู่อาศัยกับ 199   
- อยู่คนเดียว  20 10.1 
- อยู่กับครอบครัว     170           85.4 
- ญาติพี่น้อง  9 4.5 

8.ท่านเป็นคนเข้ารับบริการเองหรือพาญาติมารับบริการ 193   
- รับบริการเอง  113 58.5 
- เป็นญาติของผู้เข้ารับบริการ  80 41.5 

9.จำนวนคร้ังท่ีมาเข้ารับบริการ 192   
- เพิ่งมาเป็นครั้งเเรก  42 21.9 
- เคยมา 2-3 ครั้ง  47 24.5 
- มาเป็นประจำ  103 53.6 
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ประเด็น N จำนวน ร้อยละ 
10.ประสบการณ์ในการเข ้าร ่วมกิจกรรมให้ความรู ้ด ้าน
สุขภาพจิต 

199   

- ไม่เคย  92 46.2 
- เคย  107 53.8 

 

(1) ความต้องการและความคาดหวัง ต่อแพทย์ 
ประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมีความต้องการและความคาดหวังต่อด้าน

แพทย์สื่อสารเข้าใจง่ายมากที่สุด (2.13 คะแนน) รองลงมาด้านแพทย์มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มสดใส (2.17 คะแนน) 
ด้านแพทย์วินิจฉัยได้ตรงกับโรค (2.75 คะแนน) และน้อยที่สุดคือด้านแพทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (3.18 
คะแนน) ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 32 

ตารางที่ 32 ความต้องการและความคาดหวัง ต่อแพทย์ 

ความต้องการและความคาดหวัง จำนวน Mean 

แพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 87 3.18 
แพทย์วินิจฉัยได้ตรงกับโรค 83 2.75 
แพทย์มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มสดใส 80 2.17 
แพทย์สื่อสารเข้าใจง่าย 85 2.13 

*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

(2) ความต้องการและคาดหวัง ต่อเจ้าหน้าที่/พยาบาล 
ประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมีความต้องการและความคาดหวังด้านการให้

เกียรติแสดงความเคารพนบนอบของพยาบาลเจ้าหน้าที่มากที่สุด (1.79 คะแนน) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่/
พยาบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค/อาการของโรค/ขั้นตอนการรับบริการได้เข้าใจ (2.74 คะแนน) ด้านเจ้าหน้าที่/
พยาบาล อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส (2.75 คะแนน) และน้อยที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่/พยาบาลที่ดูแลเอาใจใส่ 
(2.82 คะแนน) ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 33 

ตารางที่ 33 ความต้องการและความคาดหวัง ต่อเจ้าหน้าที่/พยาบาล 

ความต้องการและความคาดหวัง จำนวน Mean 
เจ้าหน้าที่/พยาบาลดูแลเอาใจใส่ 91 2.82 
เจ้าหน้าที่/พยาบาล อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 89 2.75 
การให้เกียรติแสดงความเคารพนบนอบของพยาบาลเจ้าหน้าที่ 87 1.79 
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ความต้องการและความคาดหวัง จำนวน Mean 
เจ้าหน้าที ่/พยาบาลให้ข้อมูลเกี ่ยวกับโรค/อาการของโรค/
ขั้นตอนการรับบริการได้เข้าใจ 

89 2.74 

*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

(3) ความต้องการและความคาดหวัง ต่อการรักษาพยาบาล 
ประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมีความต้องการและความคาดหวังด้านความ

คุ้มค่าของเงินและเวลาในการเดินทางมารักษามากที่สุด (2.00 คะแนน) รองลงมาคือด้านการรักษาด้วย
เครื่องมืออุปกรณ์รักษาที่ทันสมัย (2.25 คะแนน) ด้านการสื่อสารทำความเข้าใจก่อนการรักษา (2.78 คะแนน) 
และน้อยที่สุดคือด้านการรักษาพยาบาลที่รักษาได้ตรงกับโรคจนมีอาการทุเลาได้เร็ว (3.13 คะแนน) ตามลำดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 34 

ตารางที่ 34 ความต้องการและความคาดหวังต่อการรักษาพยาบาล 

ความต้องการและความคาดหวัง จำนวน Mean 
การรักษาด้วยเครื่องมืออุปกรณ์รักษาท่ีทันสมัย 93 2.25 
รักษาได้ตรงกับโรคจนมีอาการทุเลาได้เร็ว 89 3.13 
ความคุ้มค่าของเงินและเวลาในการเดินทางมารักษา 86 2.00 
มีการสื่อสารทำความเข้าใจก่อนการรักษา 87 2.78 

*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

(4) ความต้องการและความคาดหวังต่อ การบริการของโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพจิต 
 ประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมีความต้องการและความคาดหวังต่อด้าน
สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยมากที่สุด (2.02 คะแนน) รองลงมาคือด้านความเสมอภาคในการบริการ 
(2.46 คะแนน) ด้านการบริการที ่สะดวกรวดเร็ว (2.80 คะแนน) และน้อยที ่สุดคือด้านการบริการของ
โรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพจิตด้านการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2.87 คะแนน ) 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 35 

ตารางที่ 35 ความต้องการและคาดหวังต่อ การบริการของโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพจิต 

ความต้องการและความคาดหวัง จำนวน Mean 

การบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล 89 2.87 
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว 90 2.80 
ความเสมอภาคในการบริการ 90 2.46 
สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย 90 2.02 

*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 
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(5) ความต้องการและคาดหวังต่อ องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต 
 ประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมีความต้องการและความคาดหวังด้านองค์
ความรู้ที ่ทันสมัยมากที่สุด (2.31 คะแนน) รองลงมาคือด้านองค์ความรู้ที ่ถูกต้องทางหลักวิชาการ (2.38 
คะแนน) ด้านองค์ความรู้ที่ตรงกับโรคหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวตนเองเท่านั้น (2.61 คะแนน) และน้อยที่สุดคือ
ด้านองค์ความรู้ที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน (2.81 คะแนน)  ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 36   

ตารางที่ 36 ความต้องการและคาดหวังต่อ องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต 

ความต้องการและความคาดหวัง จำนวน Mean 

องค์ความรู้ที่ทันสมัย 89 2.31 
องค์ความรู้ที่ตรงกับโรคหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวท่านเท่านั้น 90 2.61 
องค์ความรู้ที่ถูกต้องทางหลักวิชาการ 88 2.38 
องค์ความรู้ที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 90 2.81 

*หมายเหตุ Mean แสดงลำดับโดยเฉลี่ย เขา้ใกล้ 1 = มีความต้องการ มากกว่า เข้าใกล้ 4 มีความต้องการน้อยกว่า 

 

(6) การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการ
สุขภาพจิต 
จากผลการสำรวจการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่เข้ารับบริการใน

หน่วยบริการสุขภาพจิต มีผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 98 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.9) สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ (คะแนนการตอบสนองเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) 
รายละเอียดดังตารางที่ 37 

ตารางที่ 37 การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

การตอบสนอง จำนวนคำตอบ ร้อยละ 
ไม่ตอบสนอง 3 3.1 
ตอบสนอง 95 96.9 

รวม 98 100 

 
ประเด็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  
 ประชาชนที่เข้ารับบริการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังในทุกประเด็น (คะแนนการตอบสนองเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป)  โดยมีประเด็นที่
ตอบสนองมากที่สุดคือด้านการได้รับการบริการที่ประทับใจ เจ้าหน้าที่เป็นมิตร กล่าวคำทักทาย พูดจาสุภาพ 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

174 

เคารพนบนอบมากที่สุด (4.31 คะแนน) รองลงมาคือด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร การนัดหมาย อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน แม่นยำ (4.27 คะแนน) และน้อยที่สุดคือด้านการได้รับเอกสาร คู่มือ  ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพจิตที่เกี่ยวกับตนเองอยู่เสมอ (3.79 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 38 

ตารางที่ 38 การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

ประเด็น N Mean Std. Deviation 
1. แพทย์สามารถอธิบายอาการโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 98 4.18 .615 
2. ท่านรู้สึกว่าโรค/อาการของท่านได้รับการแก้ไข มีอาการทุเลา
ลงหลังจากได้รับบริการที่นี่ 

96 4.02 .767 

3. ท่านได้รับการบริการที่ประทับใจ เจ้าหน้าที่เป็นมิตร กล่าวคำ
ทักทาย พูดจาสุภาพ เคารพนบนอบ 

98 4.31 .649 

4. ท่านประทับใจชื่อเสียงและมาตรฐานของโรงพยาบาล 98 4.26 .614 
5. ท่านประทับใจในสถานที ่และสิ ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง
บรรยากาศและความสะอาดของสถานที่ 

97 4.13 .824 

6. เจ ้าหน้าที่อธ ิบายรายละเอียดของวิธ ีการกินยา ข้อควร
ระมัดระวังในการใช้ยา ได้ละเอียดและเข้าใจ 

97 4.15 .768 

7. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร การนัดหมาย อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
แม่นยำ 

97 4.27 .604 

8. ท่านประทับใจในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล 

97 4.02 .707 

9. ท่านได้รับเอกสาร คู่มือ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต
ที่เก่ียวกับตัวท่านอยู่เสมอ 

97 3.79 .828 

10. ท่านได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 97 3.91 .925 
11. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค ยุติธรรม แก่ทุกคนเท่า
เทียมกัน 

97 4.02 .803 

12. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังของท่าน 

97 4.11 .659 

    

(7) ทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต 

จากผลการสำรวจประชาชนที่เข้ารับบริการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์มี

ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 99 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) ของผู้ป่วย/ญาติ เกี่ยวกับระบบบริการ
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สุขภาพจิตมีความพึงพอใจเกี ่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต  (คะแนนการยอมรับเฉลี ่ย 3 คะแนนขึ้นไป) 

รายละเอียดดังตารางที่ 39 

ตารางที่ 39 ทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต 

ทัศนคติด้านความพึงพอใจ จำนวนคำตอบ ร้อยละ 

ไม่ค่อยพอใจ 4 4.0 
พอใจ 95 96.0 

รวม 99 100 

 
ประเด็นทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต 
 ประชาชนที่เข้ารับบริการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจของ
เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิตทุกประเด็น (คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/พยาบาล/หมอ มีการยิ้มแย้มแจ่มใส่ อัธยาศัยดี ให้เกียรติ และการให้คำแนะนำ
มากที่สุด (4.44 คะแนน) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/พยาบาล/หมอ มีการดูแลเอาใจใส่ (4.43 
คะแนน) และพึงพอใจน้อยที่สุดคือความรวดเร็วในการให้บริการ (3.97 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 40 

ตารางที่ 40 ทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิต 

ประเด็น N Mean Std. 
Deviation 

1. ความครอบคลุมของประเภทที่ใช้บริการ บริการได้ครบตาม
ความต้องการ 

99 4.20 .622 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 98 3.97 .805 
3. ความก้าวหน้าทันสมัยของระบบการให้บริการ การนัดหมาย 
จัดคิว 

99 4.14 .685 

4. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น เก้าอ้ี ห้องน้ำ รถเข็น 99 4.16 .681 
5. ความสะอาดของสถานที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล 99 4.32 .603 
6. ความสบายของสถานที่ระหว่างรอรับบริการในจุดต่างๆ เช่น 
จุดรอลงทะเบียนผู้ป่วย จุดรอรับยา 

98 4.12 .763 

7. การยิม้แย้มแจ่มใส่ อัธยาศัยดี ให้เกียรติ 98 4.44 .576 
8. การดูแลเอาใจใส่ 99 4.43 .641 
9. การให้คำแนะนำ 99 4.44 .610 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพบริการที่ได้รับ 99 4.42 .608 
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7.2 การยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

7.2.1 การยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่รับรู้ว่าคนไทยมีการยอมรับและการให้
โอกาสผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นกว่าในอดีต 

ในส่วนของประชาชน มีการเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) ให้การยอมรับและให้
โอกาสต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต (คะแนนการยอมรับเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดังตารางที่ 41 

ตารางที่ 41 การยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

การยอมรับ จำนวนคำตอบ ร้อยละ 

ไม่ยอมรับ 8 8.0 
ยอมรับ 92 92.0 

รวม 100 100 
 

ประเด็นการยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
ประชาชนที่เข้ารับบริการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ มีการยอมรับและ

การให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิตทุกประเด็น (คะแนนการยอมรับเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) โดยประเด็นที่
ยอมรับมากที่สุด คือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ควรได้รับบริการ การให้เกียรติ เช่นเดียวกับทุกผู้ป่วยโรคทั่วไป  
(4.25 คะแนน) รองลงมาคือประเด็นหากตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ควร ไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่
ต้องรู้สึกอาย (4.21 คะแนน) ส่วนประเด็นที่ได้รับการยอมรับน้อยที ่สุดคือประเด็น ในชุมชน ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต ไม่ค่อย ได้รับการยอมรับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน (3.05 คะแนน) รายละเอียดดัง
ตารางที ่42 

ตารางที่ 42 ประเด็นการยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

ประเด็น N Mean Std. Deviation 

1. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต มีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่า
เทียมกับคนอ่ืน 

100 4.17 1.138 

2. ผ ู ้ม ีป ัญหาสุขภาพจิต ควรได ้ร ับบร ิการ การให้เก ียรติ  
เช่นเดียวกับทุกผู้ป่วยโรคทั่วไป 

100 4.25 1.067 

3. ในชุมชนของท่านผู ้มีปัญหาสุขภาพจิต ไม่ค่อย ได้รับการ
ยอมรับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 

99 3.05 1.501 
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ประเด็น N Mean Std. Deviation 
4. ท่านคิดว่าหากตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ไม่ควร ไป
รักษาที่โรงพยาบาลเพราะจะทำให้รู้สึกอาย 

100 4.21 .957 

5. ครอบครัวของท่านยอมรับและให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้พูดคุยระบายปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต 

100 4.05 1.086 

6. ผู ้ที ่มีปัญหาสุขภาพจิตควรได้ร ับการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประกอบอาชีพ 

100 3.75 1.158 

7. ทุกคนในสังคมควรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมถึงผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วย 

100 4.06 .993 

8. หากมีญาติเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิตท่านจะ ไม่ แนะนำให้ไป
พบจิตแพทย์ เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนใน
สังคม/ชุมชนของท่าน 

100 4.07 1.217 

9. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในชุมชนของท่านให้บริการอย่าง
เป็นมิตรแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

99 4.12 .961 

(N = 100)    
 

7.2.2 ความตระหนักและความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต 
ในระดับ นโยบายจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื ่องสุขภาพจิต มีความคิดเห็นว่า ในส่วนของรัฐบาลยังให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตไม่มาก
เท่าท่ีควร เห็นได้จากงบประมาณด้านสุขภาพจิตยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณในด้านสุขภาพกาย 
รวมถึงความเข้าใจเรื ่องสุขภาพจิตของเครือข่ายยังไม่ถึงระดับรูปธรรม ยังมองงานสุขภาพจิตไม่ออกว่า 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองอย่างไร เพราะงานสุขภาพจิตก็ต้องหมายถึงกรมสุขภาพจิต 

ในระดับประชาชน จากผลการสำรวจประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์  มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) มีความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต 
(คะแนนความตระหนักเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดังตารางที่ 43 

ตารางที่ 43 ความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต 

ความตระหนัก จำนวนคำตอบ ร้อยละ 
ไม่ตระหนัก 3 3.0 
ตระหนัก 97 97.0 

รวม 100 100 
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ประเด็นความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต 
ประชาชนที่เข้ารับบริการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ มีความตระหนักและ

ความเข้าใจเรื ่องสุขภาพจิต ทุกประเด็น (คะแนนความตระหนักเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) โดยมีประเด็นที่
ตระหนักมากที่สุด คือประเด็นทุกคนควรได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู ้มีปัญหา
สุขภาพจิตเท่านั้น (4.54 คะแนน) รองลงมา คือประเด็นปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้กับ
ทุกคน ทุกช่วงวัย เหมือนกับโรคทางกายทั่วไป (4.32 คะแนน) และน้อยที่สุด คือประเด็นการดูแลผู้ป่วย
สุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลเท่านั้น คนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ (3.62 คะแนน) รายละเอียดดัง
ตารางที ่44 

ตารางที่ 44 ประเด็นความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต 

ประเด็น N Mean Std. Deviation 

1. ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 
ทุกช่วงวัย เหมือนกับโรคทางกายทั่วไป 

99 4.32 .806 

2. ทุกคนควรได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้
มีปัญหาสุขภาพจิตเท่านั้น 

99 4.54 .812 

3. ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสามารถป้องกัน เยียวยาปัญหา
สุขภาพจิตได ้

100 3.98 .953 

4. โรคทางจิตมีหลายประเภท ไม่ใช่ ผู ้ป่วยจิตเวชทุกคนที่เป็น
อันตราย 

100 4.04 .875 

5. ผ ู ้ป ่วยโรคทางจิตสามารถร ักษาให้หาย หรือทุเลาลงได้
เหมือนกับโรคทางกาย 

100 4.13 .837 

6. ทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตได้ 

100 4.08 1.079 

7. การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
เท่านั้น คนทั่วไป ไม่ จำเป็นต้องรู้ 

99 3.62 1.523 

8. การดื่มสุรา หรือการใช้ยาเสพติดเพื่อจัดการกับความเครียด 
อาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้ 

100 4.09 1.232 

9. เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องไกลตัว ประชาชนทั่วไป ไม่จำเป็นต้อง
เข้าใจก็ได้ 

100 4.09 1.232 

(N = 100)    
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7.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสของประชาชนต่อผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและความเข้าใจและตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิต 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสของประชาชนพบข้อมูลที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 1) จากการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Correlation) และการวิเคราะห์สมการเชิง
เส้น (Linear equation) พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับและการให้โอกาสของประชาชน 
โดยพบว่าอายุท่ีมากขึ้นมีความสัมพันธ์ต่อคะแนนการยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่มากข้ึน 
 

Model Summary and Parameter Estimates 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .114 12.454 1 97 .001 3.120 .016 

The independent variable is Age. 
 

 
 

ภาพที่ 32การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Correlation)  
และการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น (Linear equation) 
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2) จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย พบผลที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
(1) ประชาชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพจิต มีคะแนนเฉลี่ยของการยอมรับและการให้

โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และคะแนนความตระหนักและความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าในกลุ่ม
ประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพจิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤.05) 

(2) ประชาชนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยสุขภาพจิตมีคะแนนเฉลี่ยด้านความเข้าใจและความตระหนักต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต สูงกว่า ประชาชนที่ไม่มีญาติเป็นผู้ป่วยสุขภาพจิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤.05) 

(3) ประชาชนที่ละแวกบ้านมีผู้ป่วยสุขภาพจิต มีคะแนนเฉลี่ยของการยอมรับและการให้โ อกาสผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและคะแนนความตระหนักและความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต มากกว่าในกลุ่มประชาชนที่
ละแวกบ้านไม่มีผู้ป่วยสุขภาพจิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤.05) 

(4) ประชาชนที่เคยมีประสบการณ์ในการดูและผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตมีคะแนนเฉลี่ยของความ
ตระหนักและความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต มากกว่าในกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูและ
ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต 
 
 7.2.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสของประชาชน 

  ในส่วนนี้จะเป็นการใช้สถิติอนุมานในการอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการให้
โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยพบว่า ความเข้าใจและความตระหนักในด้านสุขภาพจิต ตามแนวทางการ
ดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สามารถช่วยเพิ่มการยอมรับและการให้
โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้โดยมีรายละเอียดในการทดสอบปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 45การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสของประชาชนต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
และความเข้าใจและตระหนักต่อปัญหาสุขภาพจิต 

ประเด็น 
 

N 
ยอมรับและให้โอกาส ตระหนักและเข้าใจ 

 Mean S.D. Sig. (F) Mean S.D. Sig. (F) 

ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ความรู้ด้านสุขภาพจติ 

ไม่เคย 18 3.51 .764 .002* 
(1.84) 

3.62 1.00 .026* 
(8.82) เคย 81 4.07 .621 4.21 .498 

การมีญาติเป็นผู้ป่วยด้านสุขภาพจติ มี 29 4.08 .609 .233 
(1.10) 

4.44 .428 .001* 
(3.18) ไม่ม ี 71 3.90 .708 3.96 .681 

ประชาชนท่ีละแวกบ้านมผีู้ป่วย
สุขภาพจิต 

มี 32 4.18 .563 0.20* 
(3.85) 

4.41 .371 .000* 
(7.79) ไม่ม ี 67 3.84 .716 3.95 .710 

ประสบการณ์ในการดูและผู้ป่วยดา้น
สุขภาพจิต 

เคย 28 4.14 .536 0.53 
(5.78) 

4.36 .423 .002* 
(5.29) ไม่เคย 71 3.88 .727 4.00 .703 
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 ในเบื้องต้นหลังจากได้ทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความถูกต้องเชิงประเด็นโดยการหาค่า IOC 
ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย ซึ่งนำมาใช้ในการประเมินแล้ว มีข้อ
คำถามบางข้อที่ถูกตัดออกไป 2 ข้อ จาก ทั้งหมด 20 ข้อเหลือ 18 ข้อ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ปัจจัยในสถิติที่สูงขึ้น 
ในการทดสอบสมมติฐาน ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการคัดเล ือกข้อคำถามที ่จะนำมาคำนวณโดยทำการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม LISREL ในการทดสอบแล้วคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีน้ำหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ มากกว่า 0.3 ขึ้นไป  
(วิยะดา ตันวัฒนากูล อ้างใน ยุทธ ไกรวรรณ์ , 2551) มาใช้ในการรวมคะแนนในส่วน ปัจจัยด้านการยอมรับ
และการให้โอกาสของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และความตระหนักและความเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยมี
คำถามท่ีนำเข้าคำนวนค่าคะแนนของแต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง 

ตัวแปร จำนวนข้อ
คำถาม 

จำนวน
คำถามที่ใช ้

Range of 
Factor Loading 

(>3) 

Range of  
T-values 
(>1.96) 

RMSEA 
(<.05) 

p-value 
(p>0.05) 

Chi-
squar

e 

df 

Y-การยอมรับและ
การให้โอกาสผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต 

9 7 0.38 – 1.07 3.24 – 11.78 0.03 0.35 11.05 10 

X-ความเข้าใจและ
ความตระหนัก 

9 7 0.38 – 1.07 6.25-10.80 0.00 0.51 12.19 18 

 
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) โดยรวมคะแนนเฉลี่ยระหว่างคำถามใน

ด้านการยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและความเข้าใจและความตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต 
พบว่าความเข้าใจและความตระหนักด้านสุขภาพจิต (Mental health Literacy) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การยอมรับและการให้โอกาสผู ้มีปัญหาสุขภาพจิต (Non-Stigma) สอดคล้องกับสมมติฐานในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ที่ ว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่มากข้ึนจะส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิต
ที่มากข้ึนด้วย 
 
ตารางที่ 47 การวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์การยอมรับ การให้โอกาส ความเข้าใจและความตระหนัก 

Correlations N คะแนนเฉลี่ย 
 

ความตระหนัก ยอมรับ ให้โอกาส 

ความเข้าใจ 100 
 

1 
   

ความตระหนัก 100 
 

.621** 1 
  

การยอมรับ 100 
 

.736** .564** 1 
 

ให้โอกาส 100 
 

.455** .597** .527** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกันเองมี ค่า r ไม่เกิน .75 สามารถนำไปวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ได ้(Multiple regression) ด้วยวิธีการ Enter และ stepwise พบผลที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) ทั้งตัวแปรความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต และตัวแปรความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพจิตสามารถ
ร่วมกันทำนาย การยอมรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้ ร้อยละ 55.1 โดยตัวแปรด้านความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพจิต
จะสามารถทำนายได้มากกว่า (เบต้าเท่ากับ 0.76) ตัวแปรด้านความตระหนัก (เบต้าเท่ากับ 0.14)  

2) ตัวแปรด้าน ความตระหนักสามารถทำนายการให้โอกาสผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ร้อยละ 35 
(เบต้า เท่ากับ 0.47) 

 
ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุต่อของความเข้าใจสุขภาพจิตและความตระหนักด้านสุขภาพจิต 

ตัวแปร 
การยอมรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต การให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

%ทำนาย Beta Sig. %ทำนาย Bata Sig. 

ความเข้าใจสุขภาพจิต 53.71 .757 .000 - - .185 

ความตระหนักด ้าน
สุขภาพจิต 

55.15 .137 .045 35.51 .466 .000 

 
นอกจากนั้นได้นำตัวแปรไปวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลในรูปแบบโมเดลที่ส่งผลต่อการยอมรับและการ

ให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรม LISREL พบว่าประเด็นความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการให้โอกาส (Factor loading มากกว่า 0.3, T มากกว่า 
1.96, และ p ≤ .05) มี 4 ประเด็นได้แก่  

C2 ทุกคนควรได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต ไม่ใช่เฉพาะเเค่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
C3 ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสามารถป้องกัน เยียวยาปัญหาสุขภาพจิตได้ 
C4 โรคทางจิตมีหลายประเภท ไม่ใช่ ผู้ป่วยจิตเวชทุกคนเป็นอันตราย 
C5 ผู้ป่วยโรคทางจิตสามารถรักษาให้หาย หรือทุเลาลงได้เหมือนโรคทางกาย 
C9 เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องไกลตัว ประชาชนทั่วไป ไม่ จำเป็นต้องเข้าใจก็ได้ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็นได้แก่  
B1 ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต มีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมคนอ่ืน 
B2 ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ควรได้รับบริการ การให้เกียรติ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคทั่วไป 
B5 ยอมรับและให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้พูดคุยระบายปัญหาต่างๆในชีวิต 
B7 ทุกคนในสังคมควรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
B9 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในชุมชนของท่านให้บริการอย่างเป็นมิตรแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลอง ข้อจำกัดของข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่สำรวจมาภายใต้สมมติฐานในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์เท่านั้น จึงยังไม่อาจนำ Model ไป
ใช้อ้างอิงเชิงทฤษฎีได้ เพียงแต่สามารถนำประเด็นไปเป็นแนวทางในการไปพัฒนาหลักสูตรในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักด้านสุขภาพจิต จาก Basic model ที่นำเสนอไว้ตามภาพ 
 

 

 

 

ภาพที่ 33 วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลในรูปแบบโมเดล 
ที่ส่งผลต่อการยอมรับและการให้โอกาสผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
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7.3 ความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต 

7.3.1 ความเชื่อมั่นของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขต่อการบริหาร
จัดการของกรมสุขภาพจิต 

จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตของเครือข่าย
สุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 86.5) มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินคือ (ร้อยละ 80)
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (คะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดังตารางที่ 49 

ตารางที่ 49 ความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต 

ความเชื่อม่ัน จำนวนคำตอบ ร้อยละ 
ไม่เชื่อมั่น 27 13.5 
เชื่อมั่น 173 86.5 
รวม 200 100 

 
ประเด็นที่มีคะแนนความเชื่อม่ันต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและ
นอกระบบบริการสาธารณสุข 

เครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขมีความเชื่อมั่นทุกประเด็น  (คะแนนความ
เชื่อมั่นเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือประเด็นความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่
ผลิตโดยกรมสุขภาพจิต มีความน่าเชื่อถือ (3.99 คะแนน) รองลงมาคือประเด็นความเชื่อมั่นว่าข้อมูลข่าวสาร 
จากกรมสุขภาพจิตมีความน่าเชื่อถือ (3.97 คะแนน) และประเด็นที่มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือประเด็นความ
เชื่อมั่นว่ามีเครือข่ายบริการสุขภาพจิตให้บริการครอบคลุมทั่วถึงในระดับชุมชน (3.27 คะแนน) รายละเอียดดัง
ตารางที ่50 

ตารางที่ 50 ประเด็นความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและ
นอกระบบบริการสาธารณสุข 

ประเด็น Mean Std. Deviation 
1.ท่านมีความเชื่อมั่นว่า การบริหารงาน ของกรมสุขภาพจิตมีความ
น่าเชื่อถือ 

3.85 .843 

2.ท่านเชื่อมั่นว่าผูร้บับรกิารจากกรมสขุภาพจิตไดร้บัการปฏิบติัเท่าเทียม
กนั 

3.68 .960 
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ประเด็น Mean Std. Deviation 
3.ท่านเชื่อมั่ นว่ากรมสุขภาพจิตมีการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

3.81 .872 

4.ท่านเชื่อมั่นว่าบริการของกรมสขุภาพจิตมีบริการครอบคลมุโรคจิตเวช
ที่ส  าคญัครบทกุโรค 

3.74 .926 

5.ท่านเชื่อมั่นว่ามีเครือข่ายบริการสุขภาพจิตใหบ้ริการครอบคลมุทั่วถึง
ในระดบัชมุชน 

3.27 1.217 

6.ท่านมีความเชื่อมั่นว่า บริการของกรมสุขภาพจิตสามารถรกัษา ฟ้ืนฟู
ผูป่้วยไดจ้นหาย ทเุลาและกลบัคืนสูช่มุชนได ้

3.58 1.044 

7.ท่านเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของกรมสขุภาพจิต มีระบบการท างานที่
เป็นมาตรฐาน 

3.70 .874 

8.ท่านเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของกรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการ
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 

3.55 .965 

9.ท่านเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของกรมสุขภาพจิตสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างแตกต่าง
หลากหลาย 

3.50 1.037 

10.ท่านเชื่อมั่นว่าการบรหิารงานของกรมสขุภาพจิตมุ่งเนน้รบัผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ 

3.56 1.101 

11.ท่านเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของกรมสุขภาพจิตมีกระบวนการ
ท างานที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และสามารถชีแ้จงไดเ้มื่อมีขอ้สงสยั 

3.71 .900 

12.ท่านเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของกรมสุขภาพจิตส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกระบบบรกิารสาธารณสขุ 

3.70 .919 

13.ท่านมีความเชื่ อมั่ นว่ากรมสุขภาพจิตมีการใช้อ านาจในการ
บรหิารงานอย่างเหมาะสม 

3.62 .905 

14.กรมสขุภาพจิตมีภาพลกัษณท์ี่ดี ดา้นคณุธรรมในการบรหิารจดัการ 3.81 .806 
15.ท่านมีความเชื่อมั่นว่า องคค์วามรูท้ี่ผลิตโดยกรมสุขภาพจิต มีความ
น่าเชื่อถือ 

3.99 .726 

16.ท่านมีความเชื่อมั่นว่า บุคลากรของกรมสุขภาพจิตบริหารงานได้
อย่างมีมาตรฐาน เชื่อถือได ้

3.73 .872 
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ประเด็น Mean Std. Deviation 
17.ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลข่าวสาร จากกรมสุขภาพจิตมีความ
น่าเชื่อถือ 

3.97 .687 

18.กรมสขุภาพจิตมีภาพลกัษณท์ี่ดีเป็นอนัดับหนึ่งดา้นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางปัญหาสขุภาพจิตที่ยุ่งยากซบัซอ้น 

3.89 .829 

19.กรมสขุภาพจิตมีภาพลกัษณท์ี่ดี ดา้นความทนัสมยั 3.70 .845 
20.กรมสุขภาพจิตมีภาพลกัษณท์ี่ดี ดา้นการเป็นองคก์ารที่มีมาตรฐาน
ในระดบัสากล 

3.67 .839 

(N = 200)   
 

7.3.2 ความเชื่อม่ันต่อความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต 
 จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานกรม
สุขภาพจิต มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.5) มีความเชื่อมั่นต่อความ
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต (มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้น
ไป) รายละเอียดดังตารางที่ 51 

ตารางที่ 51 ความเชื่อมั่นต่อความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต 

ความเชื่อม่ัน จำนวนคำตอบ ร้อยละ 
ไม่เชื่อมั่น 23 11.5 
เชื่อมั่น 177 88.5 

รวม 200 100 
 
ประเด็นความเชื่อม่ันต่อความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต 

เมื่อจำแนกตามประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดคือประเด็นความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของ
กรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช (4.10 คะแนน) รองลงมาคื อประเด็น
ความเชื่อมั่นว่ามีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สุขภาพจิตในโรงเรียน (4.09 คะแนน) 
และประเด็นที่มีคะแนนความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือประเด็นความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความ
เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม (3.77 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 52 
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ตารางที่ 52 ประเด็นความเชื่อมั่นต่อความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต 

ประเด็น Mean Std. Deviation 

1. ท่านเชื่อมั่นว่ากรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญในด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 4.05 .800 
2. ท่านเชื ่อมั ่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี ่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สุขภาพจิตในโรงเรียน 

4.09 .803 

3.ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านออทิซึม 
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และพัฒนาการล่าช้า 

4.02 .817 

4.ท่านเชื่อมั ่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี ่ยวชาญด้านการ
ป้องกัน รักษาโรคซึมเศร้า 

4.05 .778 

5. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญ ด้านสมอง
และจิตใจ 

3.99 .802 

6. ท่านเชื ่อมั ่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี ่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ 

4.08 .715 

7. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ป้องกันฆ่าตัวตาย 

3.83 .930 

8. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านวิกฤติ
สุขภาพจิตจากภัยพิบัต ิ

3.85 .926 

9. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านปัญหา
สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ และสารเสพติด   

3.95 .762 

10. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 

4.10 .733 

11. ท่านเชื ่อมั ่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี ่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตชุมชน 

3.89 .895 

12. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ทางเลือก 

3.88 .869 

13. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านจิตเภท 4.06 .724 
14. ท่านเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ศาสตร์วัฒนธรรม 

3.77 .861 

(N = 200)   

 
 
 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

188 

7.3.3 การยอมรับในความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ของกรมสุขภาพจิต 
จากผลการสำรวจการยอมรับในความเชี ่ยวชาญ และองค์ความรู ้ ของกรมสุขภาพจิต มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.0) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยอมรับในความ
เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ของกรมสุขภาพจิต (มีคะแนนการยอมรับเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดัง
ตารางที ่53 

ตารางที่ 53 การยอมรับในความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ของกรมสุขภาพจิต 

การยอมรับในความเชี่ยวชาญ จำนวนคำตอบ ร้อยละ 

ไม่ยอมรับ 16 8.0 
ยอมรับ 184 92.0 
รวม 200 100 

 

ประเด็นการยอมรับในความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ของกรมสุขภาพจิต 

เมื่อจำแนกตามประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีการยอมรับในความเชี่ยวชาญมากที่สุด คือ ประเด็นการ
ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และจิตเวชมากกว่าหน่วย
บริการอื่น ๆ (4.00 คะแนน) รองลงมา คือประเด็นการยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของ
กรมสุขภาพจิต และประเด็นการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช (3.89 คะแนน)  ประเด็นทีมี่คะแนนการยอมรับน้อยที่สุด คือการรยอมรับในมาตรฐานของระบบการส่ง
ต่อบริการ (3.49 คะแนน)  รายละเอียดดังตารางที่ 54 

ตารางที่ 54 ประเด็นการยอมรับในความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ของกรมสุขภาพจิต 

ประเด็น Mean Std. Deviation 

1. ท่านยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของบริการของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 

3.88 .824 

2. ท่านยอมรับในความเช ี ่ยวชาญด้านการว ิจ ัยและพัฒนาของกรม
สุขภาพจิต 

3.89 .771 

3. การยอมรับในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและฝึกอบรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช 

3.89 .746 

4. ท่านยอมรับในมาตรฐานของระบบการส่งต่อบริการ ที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

3.49 1.027 

7. ท่านยอมรับในความเป็นตัวแทนผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิต
ระดับประเทศ 

3.82 .894 
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ประเด็น Mean Std. Deviation 
8. ท่านยอมรับว่าหน่วยบริการจิตเวชของกรมสุขภาพจิตมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชมากกว่าหน่วยบริการอ่ืน ๆ 

4.00 .737 

9. ท่านยอมรับในระบบการจัดการฐานข้อมูลทางวิชาการและระบบ
เครือข่ายของกรมสุขภาพจิต 

3.86 .733 

(N = 200)   
 

7.3.4 ความเชื่อม่ันต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น 

จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิตและพัฒนาขึ้น  

พบว่ามีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้นเฉลี่ย  (3.77 

คะแนน) โดยคะแนนในด้านมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตผลิต/

พัฒนาขึ้นเท่ากับ (3.74 คะแนน) และมั่นใจในความถูกต้องของ เอกสาร คู่มือ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพจิตที ่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ ้นเฉลี ่ยเท่ากับ (3.81 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

รายละเอียดดังตารางที่ 55 

ตารางที่ 55 ความเชื่อมั่นต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิตและพัฒนาขึ้น 

ประเด็น Mean Std. Deviation 

ความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิต
ผลิต/พัฒนาขึ้น 

3.77 .694 

ความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิต
ผลิต/พัฒนาขึ้น 

3.74 .763 

ความมั่นใจในความถูกต้องของ เอกสาร คู่มือ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น 

3.81 .759 

   
(N=200)   

 

จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิตและพัฒนาขึ้น มี

ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.5 ) มีความเชื่อมั่นต่อองค์ความรู ้และ

เทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิตและพัฒนาขึ้น (คะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดัง

ตารางที ่56 
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ตารางที่ 56 ความเชื่อมั่นต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิตและพัฒนาขึ้น 

ความเชื่อมั่นต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี จำนวนคำตอบ ร้อยละ 
ไม่เช่ือมั่น 9 4.5 
เชื่อมั่น 191 95.5 
รวม 200 100 

 
7.3.5 การยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น 

 การยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น มีคะแนน

เฉลี่ยรวมอยู่ที่ (3.89 คะแนน) ประเด็นยอมรับในการนำข้อมูลด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมาอ้างอิงทาง

วิชาการอยู่ที่ (3.90 คะแนน) และประเด็นยอมรับในเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้นอยู่

ที่ (3.85 คะแนน)  รายละเอียดดังตารางที่ 57 

ตารางที่ 57 การยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิต ผลิตและพัฒนาขึ้น 

ประเด็น Mean Std. Deviation 

5. ท่านยอมรับในการนำข้อมูลด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตมาอ้างอิงทางวิชาการ 3.90 .737 

6. ท่านยอมรับในเทคโนโลยีด้านสุขภาพท่ีกรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น 3.85 .762 

รวม  การยอมรับต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น เฉลี่ย 3.89 .656 

(N=200)   

 

จากผลการสำรวจการยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิต ผลิตและพัฒนาขึ้น มี

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) มีการยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่

ก ร ม ส ุ ข ภ า พจ ิ ต  ผ ล ิ ต แ ล ะพ ั ฒ น า ข ึ ้ น  ( ค ะ แ น น ก า ร ย อ ม ร ั บ เ ฉ ล ี ่ ย ท ี ่  3  ค ะ แ น น ข ึ ้ น ไ ป )  

รายละเอียดดังตารางที ่58 

ตารางที่ 58 การยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กรมสุขภาพจิต ผลิตและพัฒนาขึ้น 

การยอมรับในองค์ความรู้และเทคโนโลยี จำนวนคำตอบ ร้อยละ 

ไม่ยอมรับ 8 4.0 
ยอมรับ 192 96.0 
รวม 200 100 
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7.4 การรับรู้และความเข้าใจ พรบ. สุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนและ ผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
(พ.ร.บ. 2551) ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการปรับโครงสร้างในการดำเนินงาน
จากเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่มอบหมายให้ “สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” ดูแลรับผิดชอบ
และต่อยอดการดำเนินงานที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาไว้ ต่อมาจึงได้มีคำสั่งจัดตั้ง “สำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” หรือ “สคสช.” ให้เป็นชื่อหน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินงาน
ตาม พ.ร.บ. 2551 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 กรมสุขภาพจิตได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ไปปฏิบัติงานภายใต้สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
เป็น “ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” (สคสช.) เมื่อปี พ.ศ. 2562 มีการปรับโครงสร้าง
อีกครั้งจาก “สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต” เปลี่ยนเป็น “กองยุทธศาสตร์และแผนงาน” โดย “ส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุ ขภาพจิต
แห่งชาติ” และในปัจจุบัน ได้แยกออกมาเป็น “สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ”11 

“สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ ติดตามและ
ประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพจิต การป้องกัน
และการควบคุมปัจจัยที่ถูกคุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพจิต
ระดับชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต พัฒนากฎหมาย ให้คำปรึกษา และแนะนำ
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต ตลอดจนจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านสุขภาพจิตและ จิตเวช ตามกฎหมายสุขภาพจิตและกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้องและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า 1) 
บุคลากร ในระบบนำส่งโดยการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมอาการเบื้องต้น
ที่ถูกต้อง และเวชภัณฑ์/ยา ยังมีไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการควบคุมอาการเบื้องต้น และ ระบบนาส่งโดยตำรวจ
หรือพนักงานฝ่ายปกครอง ยังขาดทัศนคติที่ดี ความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 
พ.ศ. 2551 2) ความไม่เท่าเทียมของสิทธิในการบำบัดรักษาผู้ป่วย 3) ผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้ 
โดยแบ่งเป็น สถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง พบว่า พื้นที่ไม่เพียงพอ ญาติมีความหวาดกลัวผู้ป่วยที่มีประวัติ
ความรุนแรงและมีแนวโน้มจะทอดทิ้งผู้ป่วย ชุมชนไม่ยอมรับผู้ป่วย เนื่องจากกลัวการถูกทำร้ายจากผู้ป่วย  

 

11สคสช., 2563 สืบค้นจาก https://omhc.dmh.go.th/structure/reds15.asp 
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สถานที่ทำงาน พบว่าผู้ประกอบการไม่พร้อมรับผู้ป่วยจิตเวชเข้าทำงานในฐานะคนพิการที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช และ บุคลากรในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้พระราช 
บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 41 

จากการวิจัยประเมินผลในครั้งนี้ ได้มีการศึกษาในประเด็นการรับรู้  และ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการ
สาธารณสุข จำนวน 200 คน มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

7.4.1 การรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 2562 ของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอก
ระบบริการสาธารณสุข 
  จากผลการสำรวจการรับรู ้เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551 และ 2562 ของเครือข่าย
สุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 86.5) ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 2562 (คะแนนการรับรู้เฉลี่ย 
3 คะแนนขึ้นไป) รายละเอียดดังตารางที่ 59 

ตารางที่ 59 การรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 2562 

การรับรู้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต จำนวนคำตอบ ร้อยละ 

ไม่รับรู้ 27 13.5 
รับรู้ 173 86.5 

รวม 200 100 

 
ประเด็นที่มีการรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 2562 ของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ 
บริการสาธารณสุข 

เครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุขมีรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 
2562 ทุกประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 3 คะแนนขึ้นไป) โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจการรับรู้
เรื่อง พ.ร.บ. สุขภาพจิตมีความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือประเด็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสุขภาพจิตทุกคน
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. สุขภาพจิต (4.16 คะแนน) รองลงมาคือ ประเด็น พรบ. 
สุขภาพจิต เป็นกลไกสำคัญในการทำให้บุคคลที่มีความผิดปกติได้รับการบำบัดรักษา (4.01 คะแนน) และน้อย
ที่สุด คือประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่า พรบ. สุขภาพจิต มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2562 (3. 23 
คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 60 
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ตารางที่ 60 ประเด็นที่มีการรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 2562 

ประเด็นที ่ Mean Std. Deviation 

1. ท่าน ไม่เคย รับรู้มาก่อนหน้านี้ว่า มี พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551 3.53 1.452 
2. ท่านทราบว่า พรบ. สุขภาพจิต มีการปรับปรุงแก้ไขเม่ือ พ.ศ. 2562 3.23 1.370 
3. พรบ. สุขภาพจิต เป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิตของประชาชน 

3.88 .881 

4. พรบ. สุขภาพจิต เป็นกลไกสำคัญในการทำให้บุคคลที่มีความผิดปกติได้รับ
การบำบัดรักษา 

4.01 .885 

5. พรบ. สุขภาพจิต เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ผู้ป่วยจิตเวช 

3.94 .892 

6. กรมสุขภาพจิตสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ภาคี
เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม และภาคีเครือข่ายด้านสังคมในการ
ดำเนินงานด้านกฎหมายสุขภาพจิต 

3.77 .956 

7. กรมสุขภาพจิตมีการขับเคลื่อน ผลักดันและบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต 
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

3.56 .944 

8. กรมสุขภาพจิตมีการถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ. สุขภาพจิตให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.32 1.106 

9. ในงานของท่านจำเป็นต้องทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิตอยู่
เสมอ 

3.44 1.101 

10. ผู้ที ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสุขภาพจิตทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. สุขภาพจิต 

4.16 .907 

(N=200)   
 
7.4.2 ความเข้าใจ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 
1.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 

จากผลการสำรวจความเข้าใจ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ของเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบบริการ
สาธารณสุข มีผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.5) มีความเข้าใจ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิตในภาพรวมผ่านเกณฑ์ รายละเอียดดังตารางที่ 61 
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ตารางที่ 61 ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จำนวนคำตอบ ร้อยละ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 55 27.5 
ผ่านเกณฑ์ 145 72.5 

รวม 200 100 

ประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 

เมื่อพิจารณาจำแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีคนตอบถูกมากท่ีสุดคือข้อ 7 เมื่อมีผู้ป่วยทางจิตมีพฤติกรรม 

อาละวาด ทำร้ายคนรอบข้าง ผู้ที่พบเห็นสามารถแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้

แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ยินยอม (ร้อยละ 98) รองลงมาคือข้อ 13 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สุขภาพจิตสามารถร้อง

ขอความช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 97) ส่วนข้อที่มีผู้ตอบถูกน้อย

ที่สุดคือข้อ 5 การวิจัยใด ๆ ที่กระทำต่อผู้ป่วย จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย 

โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 59.5) รายละเอียดดังตารางที่ 62 

ตารางที่ 62 ประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

ประเด็น  เฉลย จำนวนผู้ได้

คะแนน 

ตอบถูก 
ร้อยละ 

1. สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้ทันทีหากมี
ผู้ร้องขอ 

 175 87.5 

2. ผู้ป่วยสุขภาพจิตจะไม่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพและ
ประกันสังคม 

 185 92.5 

3. “ความผิดปกติทางจิต” หมายรวมถึง อาการผิดปกติของ
จิตใจที่เกิดจากสุรา หรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 151 75.5 

4. ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น สามารถ
เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้ เพ่ือความปลอดภัย
ของสาธารณชน 

 134 67.0 

5. การวิจัยใด ๆ ที่กระทำต่อผู้ป่วย จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย โดยไม่ต้องผ่านความ

 119 59.5 
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ประเด็น  เฉลย จำนวนผู้ได้

คะแนน 

ตอบถูก 
ร้อยละ 

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
การวิจัยในคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. การบำบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกาย การกักบริเวณ หรือ
แยกผู้ป่วยจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพ่ือป้องกัน
การเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเอง 

 178 89.0 

7. เมื่อมีผู้ป่วยทางจิตมีพฤติกรรมอาละวาด ทำร้ายคนรอบ
ข้าง ผู้ที่พบเห็นสามารถแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำรวจได้แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ยินยอม 

 196 98.0 

8. แม้เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะอันตราย การบำบัดรักษาจะกระทำ
ได้ตอเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อน 

 146 73.0 

9. ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายได้รับการบำบัดรักษาจน
อาการทุเลา สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่มีญาติมารับได้ 

 158 79.0 

10. การแจ้งความเท็จ ว่าบุคคลนั้น ๆ มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่า
มีความผิดปกติทางจิต โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความ
เสียหาย มีความผิดถึงขั้นจำคุกได้ 

 182 91.0 

11. บทลงโทษในพรบ.สุขภาพจิตเป็นโทษทางอาญา แต่
สามารถมีการเปรียบเทียบปรับได้ 

 150 75.0 

12. การเผยแพร่สื่อใดที่ทำให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความ
รังเกียจเดียดฉันท์ถือเป็นความผิดตาม พรบ.สุขภาพจิต 

 189 94.5 

13. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สุขภาพจิตสามารถร้องขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายการแพทย์
ฉุกเฉินได้ 

 194 97.0 

14. พรบ.สุขภาพจิตดูแลผู้ป่วยจิตเวช ไม่ได้ดูแลประชาชน
ทั่วไป 

 153 76.5 

15. พรบ.สุขภาพจิตเพ่ิมสิทธิของผู้รับดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นบุคคล
สำคัญด้วย 

 175 87.5 

(N=200)    
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7.5 ผลสำเร็จของการบริหารโครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ในส่วนนี ้เป็นการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ 7 
โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  ในด้านความสำเร็จและความคุ ้มค่า นำมาพิจารณา
เป้าประสงค์ละ 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  เห็นว่ามี
ความสำคัญและสอดคล้องตามเป้าประสงค์มากท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นโครงการที่สามารถประเมินประสิทธิภาพของ
แผนปฏิบัติราชการฯ ร่วมด้วย ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที ่พึง
ประสงค์แก่ประชาชน โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต  

การประเมินผลโครงการโดยใช้การประเมินความคุ้มค่าทางสังคม แบบอัตวิสัยร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
4 ประเด็น ได้แก่ ความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการและ โครงการที่ควรปรับปรุง และ
โครงการที่ควรยุติ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงานในกรมสุขภาพจิต ทั้ง
จากหน่วยบริหารส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต หน่วยบริการสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิต พบผลดังต่อไปนี้ 

เมื่อนึกถึงโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง อันดับแรก ผู้ตอบคำถาม
ส่วนใหญ่ นึกถึง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า” และ มากที่สุด รองลงมา คือ 
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท”  

เมื่อนึกถึงโครงการที่คุ ้มค่าในเชิงประโยชน์ต่อสังคม อันดับแรก ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ นึกถึง 3 
โครงการ เท่า ๆ กัน คือ โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่
ประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า  

เมื่อนึกถึงโครงการที่ควรปรับปรุง อันดับแรก ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ นึกถึง “โครงการเสริมสร้างความ
รอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน” รองลงมามีโครงโครงการคือ “โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย” และ “โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนงานสุขภาพจิต” 

เมื่อนึกถึงโครงการที่ควรยุติ ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีโครงการใดที่สมควรจะยุติ อย่างไรก็ตาม
มีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน เสนอมุมมอง ของคำว่า ยุติ ในที่นี้ว่า ไม่ได้หมายความว่าโครงการไม่ดี แต่บาง
โครงการมีระดับความสำเร็จที่สูงเพียงพอแล้ว หรือบางโครงการอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ เพราะผนวกเข้าไปกับงานประจำได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคจิตเภท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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สรุปโครงการที่ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นร่วมกันว่าเป็นโครงการที่สำเร็จและคุ้มค่ามากที่สุดคือ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รองลงมาคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
โรคจิตเภท โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน โครงการ
พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต ตามลำดับ ส่วนโครงการที่ถูกกล่าวถึงในแง่ของความคุ้มค่า
น้อยที่สุดคือ โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข รองลงมาคือโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และโครงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 63 

 
ตารางที ่63 เปรียบเทียบความคุ้มค่าและความสำเร็จโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ 

โครงการ คุ้มค่าที่สุด 
(ร้อยละ) 

สำเร็จที่สุด 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

1. โครงการเสริมสรา้งความรอบรูแ้ละพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 

21.43 
 

25.00 17.31 

2. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยท่ีมีคณุค่าและ
ความสุข 

3.57 - 1.92 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูป้่วยโรคจิตเภท 21.43 29.17 25.00 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูป้่วยโรคซึมเศร้า 21.43 41.67 30.77 
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไก
ทางกฎหมาย 

7.14 8.33 7.69 

6. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
7. โครงการพัฒนาระบบดิจิทลัเพือ่สนับสนุนงานสุขภาพจิต 

7.14 
 

17.86 

- 
 

8.33 

3.84 
 

13.46 
รวม 100 100 100 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าทุกโครงการถูกกล่าวถึงว่ามีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่ายัง

จำเป็นต้องมีการปรับปรุงทั้ง 7 โครงการ โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละโครงการตามลำดับที่กลุ่มเป้าหมายใน

การให้สัมภาษณ์เห็นว่ามีความคุ้มค่าและสำเร็จ ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

 7.5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น 2) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองแนวโน้มการป่วย

เป็นโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า การประเมินความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรุนแรงต่อตนเองและ

ผู้อื ่น และถูกส่งต่อไปรับการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา 3) เพื่อให้ผู ้ที ่มีอาการโรคซึมเศร้าได้รับบริการ

บำบัดรักษาที่ทันท่วงที การบำบัดรักษาที่ครบตามมาตรฐานการบำบัดต่อเนื่องจนอาการทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ 
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และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับบริการมีความปลอดภัย ลดการฆ่าตัวตาย ลดความ

รุนแรง ไม่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการ รพ.สต./ รพช./ รพจ./ รพศ. ให้การบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที ่มี

ประสิทธิภาพ 6)  เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพจิตมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ได้รับการรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ขาดยา และเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ และ 7) เพื่อให้เกิดการเชื่อมฐานข้อมูลระบบการดูแลผู้ป่วย

ระหว่างกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายสุขภาพจิต มีการดำเนินงานในปี 2561-2564 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ประกอบด้วย 1) ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปี ขึ้นไป 2) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ที่ได้รับ

การคัดกรองและดูแลรักษาได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVA ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้า ชัดเจน 

ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้  กลุ่มที่มีอาการสูญเสียคนที่รักหรือทรัพย์สิน 

(จำนวนมาก) 3) ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ายังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีกรอบ

การติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้ 1) อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 71) อัตราของ

ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการซึมเศร้าถูกส่งต่อไปรับการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา (ร้อยละ 80) อัตราการ

หาย /ทุเลาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 80) และ อัตราของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ร้อยละ 

80) อัตราการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 0) 

 ความคุ้มค่าของโครงการ: ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ระบุว่าเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า เป็นโครงการที่ได้ผลตอบรับดีมีคนเข้ารับบริการมากขึ้น

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น มีการยอมรับจากสังคมมากขึ้นว่าเมื่อมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าต้องเข้ารับการรักษา

จากจิตแพทย ์เป็นโครงการที่เครือข่ายสาธารณสุขทั่วประเทศรู้จัก  

 ความสำเร็จของโครงการ: ความสำเร็จของโครงการสามารถรับรู้ได้ชัดเจนผ่านข้อมูลผลการ

ดำเนินงานที่ชัดเจน แบบประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือคัดกรองทำให้ติดตามและประเมินได้ ว่ าอัตราการเข้าถึง

บริการดีขึ้น ประชาชนได้รับการรักษา อัตราการหายที่เรียกว่าหายแบบสมบูรณ์ดีขึ้น เป็นโครงการที่ทำได้ตาม

วัตถุประสงค์ มีกระบวนการดำเนินการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาพของความสำเร็จที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง

คือประชาชนทั่วไปรู้จักและยอมรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากข้ึน ยอมรับว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น ดีขึ้นมาก

หากเปรียบเทียบย้อนกลับไปประมาณ 10 ปี และมีแนวโน้มที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง ผู้คนเริ่มมีความรู้ควา มเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นโครงการที่ทำได้ครอบคลุมพ้ืนที่และผนวกไว้ในระบบติดตาม

งานของกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วย 

 จุดที่ควรปรับปรุง: มีผู้เสนอว่าควรมีการศึกษาผลกระทบให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจนเชิงประจักษ์ ว่า 

เมื่อดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ครบตามเป้าหมายแล้ว จะส่งผลอย่างไรต่อปัญหา หรือเกิดประโยชน์ในระยะต่อไป
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อย่างไร เช่น คุณภาพชีวิตหลังจากได้รับการรักษาเป็นปกติ หรือคุณภาพชีวิตลดลง อัตราการฆ่าตั วตายยัง

เกิดข้ึนหรือไม่ เป็นต้น 

  โครงการที่ควรยุติ: มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนเสนอแง่มุมของการยุติในมิติที่ว่า การเข้าถึง

บริการสำเร็จไปมากกว่า ร้อยละ 80 แล้ว ควรจะหันไปทำโครงการต่อยอดจากจุดเดิมคือ เมื่อเข้าถึงบริการแล้ว

สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม กลับสู่ชุมชนแล้วมีความปกติสุขหรือไม่  

 
 7.5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึง
บริการเพิ่มมากขึ้น มีการดูแลต่อเนื่อง ไม่กลับเป็นซ้ำ ป้องกันความรุนแรง และการฆ่าตัวตาย 3) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการ รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./รพจ. และกรุงเทพมหานคร ให้
สามารถบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีประสิทธิภาพ 4)  เพื่อให้เครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรค
จิตเภทให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดยา เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ และ 5) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพ ดำเนินการเริ ่มต้น ปี 2561 สิ้นสุดปี 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ 
ประชาชนคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเวช ได้แก่ ลูกที่เกิดจาก
พ่อแม่ป่วยโรคจิต กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาบุคลิกภาพ (Paranoid, 
schizoid, schizotypal, borderline) เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ เด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท 
กลุ่มวัยทำงานที่ติดสุรา สารเสพติด กลุ่มวัยทำงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือมีโรคทางสมอง กลุ่มผู้สูงอายุที่สมอง
เสื่อม กลุ่มผู้กระทำผิดที่มีอาการทางจิตเวช หรือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางกฎหมาย โดยมีกรอบการ
ติดตามประเมินผล คือ 1) ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน 2) จังหวัดในเขตสุขภาพที่มี
ค่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทผ่านเป้าหมายร้อยละ 75 3) รพศ./รพท. (ระดับ A และ S) มีบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน 4) รพช.(M1-F3) ในแต่ละเขตสุขภาพมี
การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 5) ศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
(PCC) ในชุมชนมีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช 6) จำนวนองค์ความรู้/ เทคโนโลยีในการจัดบริการโรค
จิต และบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ 7) จำนวนฐานข้อมูลโรคจิตและทรัพยากรด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชในเขตสุขภาพได้รับการพัฒนา 8) จำนวนหน่วยบริการจิตเวชที่รับผิดชอบเขตสุขภาพได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 9) จำนวนสถานบริการระดับ A, S, M1-F3 มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน และ 
10) จำนวนศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (PCC) ในชุมชนมีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช  

 ความคุ้มค่าของโครงการ: โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นอีกโครงการ
หนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายระบุว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามากที่สุดโครงการหนึ่งโดยให้เหตุผลว่า เป็นโครงการที่จัดการ
กับโรคที่เป็นปัญหาต่อบุคคลอ่ืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาคุณภาพและการดูแลต่อเนื่อง ครบวงจร 
ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น ลดปัญหาบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่จะไปก่อกวนประชาชนได้มาก มี
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การพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนในชุมชนร่วมกับเครือข่าย เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำ  
นอกจากนั้น อีกทั้งยังมีความพยายามพัฒนาตัวแบบในการเชื่อมโยงกับระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน ซึ่ง
ความคุ้มค่าของโครงการอีกประการคือ เป็นโครงการที่เป็นตัวแทนของกรมสุขภาพจิตโครงการหนึ่ง 

 ความสำเร็จของโครงการ: มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการมากขึ้น เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่ากรมทำ
เรื่องนี้ได้ดี หน่วยบริการมีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษา จากผลการดำเนินงานในเชิงตัวชี้วัด และการมี
ฐานข้อมูลที่ดีแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และทำได้ตามค่าเป้าหมายที่ค่อนข้างสูงจาก 
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 แต่สำเร็จไปแล้วถึง ร้อยละ 91.12 นอกจากนั้นยังเป็นระบบที่ติดตามไปสู่การลด
การก่อความรุนแรงซ้ำ ในชุมชนได้ 

 จุดที่ควรปรับปรุง: บุคลากรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต นักจิตวิทยา นักบำบัด จิตแพทย์ พยาบาล
จิตเวช ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนน้อยมาก อย่างไรก็ตามกรมสุขภาพจิตต้อง
พยายามพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่หากจะให้ครอบคลุมทุกระดับจะต้องได้รับอัตรากำลังของบุคลากร
เฉพาะทางเพ่ิม 

 เป็นโครงการที่ควรยุติ: มีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอว่าควรยุติ ในมิตินี ้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อ
ดำเนินงานได้มากกว่า ร้อยละ 80 แล้ว ก็สมควรทบทวนว่าจะนำเข้าสู่ระบบงานประจำ หรือจะจำแนกกิจกรรม
ออกจากกันแล้วก่อรูปขึ้นเป็นโครงการใหม่ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการมีหลายประเด็น อาจจะจำแนก
ส่วนที่ยังจำเป็นไว้ เช่น ให้เพิ่มระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยสู่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วจัดการส่วนที่สำเร็จ
แล้วออกไป เช่นการเข้าถึงบริการ 
 
 7.5.3  โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 
 โครงการเสริมสร้างความรอบรู ้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที ่พึงประสงค์แก่ประชาชน มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสร้างความตระหนักเพื่อลดอคติที่มีต่อผู้ป่วยทางจิต /
โรคทางจิตเวช และเพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมคือ การพัฒนา
คลังความรู้ Mental Health Literacy การเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช (De-stigma) ใน
ญาติผู้ป่วย การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ผ่านการจัดการในชุมชน โดย Gate keeper 
ให้เป็นผู้ส่งต่อข้อมูล ชี้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของประชาชนในชุมชนนำไปสู่การตัดสินใจวางแผนใน
การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตด้วยตนเอง โดยมุ ่งหวังเพื ่อให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมกับ
องค์ประกอบของความรอบรู ้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน กลุ ่มเป้าหมายของโครงการคือ 1) บุคลากร
สาธารณสุข ในและนอกสังกัดกรม ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ร่วมพัฒนาคลังความรู้  Mental Health 
Literacy 2) ประชาชน/เครือข่ายที่ใช้คลังความรู้ Mental Health Literacy 3) บุคลากรสาธารณสุขสังกัดกรม 
ญาติผู้ป่วย ที่ร่วมพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช (De-stigma) ในญาติผู้ป่วย 
และ 4) ประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้/พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชนใน 13 
เขตสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินงาน ปีเริ่มต้น 2563 – 2565 โดยมีกรอบในการติดตามประเมินผลโครงการใน 3 
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ตัวชี้วัดได้แก่ ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับ
และให้โอกาสต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต และ ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต 

 ความคุ้มค่าของโครงการ: มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คิดว่าโครงการเสริมสร้างความรอบรู้และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน มีความคุ้มค่ามากที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่า การรับรู้การ
พัฒนาสุขภาพจิต เป็นพื้นฐานให้คนไทยสามารถพัฒนาสุขภาพจิตให้กับตนเองได้ โดยจะนำไปถ่ายทอดต่อผู้อ่ืน
ได้อย่างถูกต้องจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท่ีช่วยเหลือได้ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ
ของการส่งเสริมสุขภาพจิตในวงกว้าง ประชาชนทั่วไปกลุ่มที่ควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตคือประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศที่กรมสุขภาพจิตต้องให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้ประชาชนเหล่านั้นทุกข์ใจ จนกลายมาเป็น
ผู้ป่วยสุขภาพจิตในท้ายท่ีสุด โดยเฉพาะในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 งานด้านส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต มีความสำคัญเพ่ิมข้ึนมาก จนต้องเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิตัล อย่างรวดเร็วเพ่ือนำมา
สนับสนุนงานสุขภาพจิตในประเด็นดังกล่าว 

 ความสำเร็จของโครงการ: ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกิดจากความสามารถใน
การบูรณาการกับเครือข่ายในพื้นที่ได้หลายภาคส่วน ขับเคลื่อนผ่านแกนนำชุมชน และระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากระดับเครือข่ายและระดับพื้นที่ อีกประการคือ การที่กลุ่มศูนย์
สุขภาพจิตได้พัฒนา แอปพลิเคชัน Mental Health Check in เพื่อให้ประชาชนได้ประเมินสุขภาพจิตของ
ตนเอง ได้ด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือที่เครือข่ายนำไปส่งเสริมให้เกิดการประเมินในชุมชนได้ ปัจจุบันมีผู้เข้ามา
ประเมินสุขภาพจิตแล้ว กว่าสามล้านคน จึงถือได้ว่าสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง 

 จุดที่ควรปรับปรุง: แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ถูกกล่าวถึงว่ามีความคุ้มค่ามากที่สุดโครงการหนึ่ง 
แต่ก็เป็นโครงการที่ควรปรับปรุงมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน โดยมีประเด็นที่ยังต้องพัฒนา 

ประการแรก ประเด็นในการเสริมสร้างยังขาดความชัดเจน ยังไม่เห็นภาพว่าประชาชนจะต้อง
มีความรอบรู้ในเรื่องใดบ้าง เมื่อวัดผลประเมินผลจะได้ประสิทธิผลสูง เนื่องจากสามารถนับรวมได้ทุกเรื่อง ทำ
ให้ผลการดำเนินงานโครงการออกมาดูสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า คนมีความรอบรู้เรื่องสุ ขภาพจิต
น้อย ดังนั้น จึงควรมีการกำหนดประเด็นว่า ประชาชนในแต่ละกลุ่ม จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องใดบ้าง 
และกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ในด้านความรอบรู้เหล่านั้น  

ประการที่สอง ยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน ทั้งในด้านการวัด แนวทาง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่จะ
ใช้วัดความรอบรู้ เมื่อได้รับนโยบายใสแล้ว ทางสำนัก/กอง หน่วยปฏิบัติต้องมาตีความ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่จะเป็น ในลักษณะ Ground wall คือเน้นไปที่การอบรมวิธีการให้บุคลากร ผ่านการอบรม
และมีคู่มือมากมายให้บุคลากร ลงไปตีความแล้วลงสู่การปฏิบัติเอง แตย่ังไมค่่อยดำเนินงานในรูปแบบ Air wall 
ที่ประชาชน สามารถหยิบนำไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องมาผ่านการแปลงสาร หรือตีความโดยเจ้าหน้าที่ ดังนั้นใน
โครงการนี้ ยังจำเป็นต้องพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในลักษณะ Air wall เพิ่มเพื่อสร้างความรอบรู้ ให้
ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

ประการที่สาม ในเรื่องความรู้ ไม่ควรที่จะหยุดอยู่ที่ให้คนไทยรู้ แต่จะต้องดำเนินงานต่อเนื่อง
ไปให้ถึงความตระหนัก และบอกต่อได้  
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และประการสุดท้าย ความครอบคลุมในการดำเนินงานและการวัดผลประเมินผล  การเข้าถึง
ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ รวมถึงผู้มีปัญหาสุขภาพจิตก็จำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในส่วนนี้ด้วย 
 
 7.5.4  โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต 
 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพจิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร ์พ.ศ. 2562 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้ใช้มาตรฐาน HL7-FHIR รองรับการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลได้ 3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data และ Data Center ในรูปแบบ Dash Board 
สนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย 4) เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ช่วยในการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 5) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับให้บริการประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย 6) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับประชาชน ในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และ 7) เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental 
Health Literacy) ที่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้สุขภาพจิตดี ระยะเวลา
ในการดำเนินงาน ปีเริ ่มต้น 2564 ปีสิ ้นสุด 2564 กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 20 หน่วย ศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 หน่วย และ
หน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วย โดยมีกรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ ได้แก่ 1) กรมสุขภาพจิตมี 
Data Center ที่แสดงผลตัวชี้วัดสำคัญ ในรูปแบบ Dash Board on Mobile Devices 2) หน่วยงานในสังกัด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีชุดข้อมูลมาตรฐาน แลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ 3) หน่วยงานในสังกัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4) โรงพยาบาลในสังกัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 สามารถให้บริการ PHR กับเจ้าของข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 5) โรงพยาบาลในสังกัดทุก
แห่ง เป็น Smart Psychiatric Hospital ตามหลักเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต และ 6) ศูนย์สุขภาพจิตในสังกัด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็น Smart Mental Health Center ตามหลักเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 
 ความคุ้มค่าของโครงการ: กลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งกล่าวถึงความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตว่า จะเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อประชาชนที่จะเข้าถึงบริการของกรม
สุขภาพจิตได้อย่างขยายวงกว้าง ถึงแม้ว่าในช่วงแรกต้องลงทุนสูง และอาจยังไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่เมื่อ
สามารถพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตได้ จะช่วยลดต้นทุนในการติดตามงานได้มาก 
อีกทั้งยังลดการทำงานของบุคลากรได้อีกด้วย ในแง่ของความครอบคลุม การพัฒนาระบบดิจิทัลจะครอบคลุม
ประชาชนได้จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การพัฒนาระบบดิจิทัล 
เป็นสิ่งที่สนับสนุนงานสุขภาพจิตได้มาก ช่วยให้คนเข้าถึงบริการได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น หากระบบบริการ
สุขภาพจิตสามารถนำระบบดิจิทัลมาพัฒนาระบบได้เต็มรูปแบบ ปัญหาหารอคอย และความแออัดใน
สถานพยาบาลจะลดลง ระบบการรับบริการปรึกษาแพทย์ผ่านการประชุมทางไกล การส่งยารักษาทาง
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ไปรษณีย์จะช่วยให้ผู้รับบริการไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นการพัฒนาโครงการนี้ จึงคุ้มค่า
และนำไปสู่ความพึงพอใจของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
 ความสำเร็จของโครงการ: ใช่ช่วงเวลาที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตได้เร่งรัดพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตได้หลายรูปแบบ ทั ้งในหน่วยบริการที ่เป็นระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) การมีตู้คีออสบริการคัดกรองสุขภาพจิต การมีแอปพลิเคชันในการประเมินสุขภาพจิต การ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ ้น จึงถือได้ว่า การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ได้
นำมาใช้โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นความสำเร็จในระดับหนึ่ง 
 จุดที่ควรปรับปรุง: การพัฒนาระบบดิจิทัล ยังมีประเด็นที่ให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
ได้อีกหลายเรื่อง เพื่อตอบสนองต่อการทำงานของบุคลากรในกรมสุขภาพจิต เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชันที่
ช่วยในการตอบคำถามสุขภาพจิตได้ ความครอบคลุมที่มากยิ่งขึ ้น การจัดหาครุภัณฑ์ที่นำมาใช้งานเพิ่มขึ้น 
เพราะหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตแต่ละแห่งมีทรัพยากรไม่เท่ากัน บางหน่วยงานยังขาดแคลนพัสดุ คุรุภัณฑ์
ที่จำเป็นอยู่ การขยับตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด ถือเป็นโอกาสให้ต้องปรับปรุง
ระบบที่มีเพ่ือให้นำมาใช้ตอบสนองการทำงานได้อย่างทันท่วงที  
  
 7.5.5  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ผู้
มีความผิดปกติทางจิต ได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเพื่อลดอาการความผิดปกติ  
ความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น และของผู้อื่นในสังคม 2)  
สถานบำบัดรักษา สามารถดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตอย่างครบวงจรตามกลไกของกฎหมายสุขภาพจิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในระดับพ้ืนที่ 
4) ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้มีความผิดปกติทางจิตได้รับการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลตามมาตรฐานโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ 5) สามารถติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2561 -2564 กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการคือ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้มีความผิดปกติทางจิต ทั้งที่อยู่ในชุมชน และที่ได้รับการนำส่งเข้าสู่การ
บำบัดรักษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ โดยมีกรอบการติดตามและประเมินผลโครงการคือ 1) 
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้รับ
การติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี และ 2) ร้อยละของสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

ความคุ้มค่าของโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทาง
กฎหมายถูกระบุว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่าโดยผู้ที่เกี่ยวข้องให้เหตุผลว่า เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่สูง แต่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย และผู้ป่วยได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่งคือการ
ส่งเสริม พ.ร.บ. สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ อันจะส่งผลให้คนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ไม่สร้างปัญหาให้กับ
สังคม 
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 ความสำเร็จของโครงการ: การดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำเร็จได้มากกว่า ร้อยละ 90 แล้วซึ่งถือ
เป็นจุดเริ ่มต้นที่ดี การมีกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่ คือ พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2562 มีความเป็นรูปธรรม ที่
สามารถนำไปขับเคลื่อนได้กับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือมากขึ้น
เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ 

จุดที ่ควรปรับปรุง: เป็นธรรมชาติของการดำเนินงานที่เพิ่งเริ ่มต้น ที่ยังต้องการเวลาในการ
ขับเคลื่อนและผลักดัน ผู้คนโดยทั่วไปไม่ค่อยสนใจเรื่องกฎหมาย การผลักดันให้แพร่กระจายในวงกว้างจึงเป็น
เรื่องยาก ที่จะต้องหาทางผลักดันต่อไป 
 7.5.6  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานมีการยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตามในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตยังมีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสุขภาพจิต มีผลคะแนน 92.39 คะแนน (ระดับ A) โดยประเมินจาก 3  
แหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและรวบรวมข้อมูล ได้คะแนน 100 คะแนน 2) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประเมินจาก
บุคลากรภายในกรมสุขภาพจิต จำนวน 2,230 คน ได้คะแนน 82.31 คะแนน 3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ผู้รับบริการ จำนวน 623 คน  ได้คะแนน 92.31 คะแนน 

ความคุ้มค่าของโครงการ: แม้จะเป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว แต่ก็มีผู้ให้ความเห็นว่าเป็น
อีกโครงการหนึ่งที่คุ ้มค่าโดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่จะใช้บอกกล่าวแก่หน่วยงานภายนอก ผู้เข้ารับบริการ 
เครือข่ายภาครัฐทั่วประเทศได้รับรู้ถึงความตั้งใจดีของกรมสุขภาพจิต ในขณะเดียวกันก็เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ และกำลังมากนัก แต่ได้ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน จึงมองได้ว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่า 

จุดที่ควรปรับปรุง: ปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานที่มากกว่าการ ทำงานในเชิงเอกสาร ให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากขึ้น ควรมีการถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และ
แนวทางในการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย จะเป็น
ประโยชน์มากกว่าการประเมินในเชิงเอกสารเท่านั้น 

โครงการที่ควรยุติ: มีผู้เสนอว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ค่อนข้างมีความเป็นพิธีกรรม เนื่องจากคุณธรรม
เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก แม้จะมีการจัดรณรงค์สร้างความโปร่งใส ถ่ายรูปร่วมกัน มีพิธีปฏิญาณตน แต่ไม่
สามารถการันตีสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังกลายเป็นเพิ่มขั้นตอนการทำงาน เมื่อให้มีการประเมินตัวเองก็เป็น
การประเมินที่มีคุณภาพสูงซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้จริง จึงเหมือนว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้ผลที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงจึงมีผู้เสนอว่า หากดำเนินการแล้วมีผลที่ดีเกินความเป็นจริงเสมอก็เป็นโครงการที่ไม่น่าจะ
ดำเนินการต่อ 
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 7.5.7  โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข 
 โครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพ่ือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม มีความรอบรู้และมีทักษะในการสร้างสุข การสร้างคุณค่าในตนเอง 2) เพื่อมีระบบบริการดูแล
ทางสังคมจิตใจ การเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ และการเสริมพลังใจญาติผู้ดูแล
ในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในด้านการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ 4) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ได้แก่ โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุอย่าง
มีความสุข (Pre-Aging) แนวทางการดูแลจิตใจผู้สูงอายุในระยะ Intermediate care นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ และ 5) เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีเริ ่มต้น 2563 ปีสิ ้นสุด 2565 กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย 1)  
ประชาชนอาย ุ40 ถึง 59 ปี 2) ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ 3) ผู้สูงอายุในระบบดูแลระยะยาว 
(ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง) 4) ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุในระบบดูแลระยะยาว 5) ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Manager) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่  และ 6)  
บุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิต โดยมีกรอบในการติดตามประเมินผลโครงการ 
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ อำเภอที่มีระบบ
บริการดูแลทางสังคมจิตใจ การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อมท่ีมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ และการ
เสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  อำเภอที่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ มีโปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุที่มีความสุข และ มีนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 

ความคุ้มค่าของโครงการ: มีผู้ที่ให้เหตุผลว่าโครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มี
คุณค่าและความสุข มีความคุ้มค่าด้วยเหตุผลเดียวกันกับเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์แก่ประชาชน คือเป็นโครงการที่ดำเนินงานในด้านการส่งเสริม ป้องกัน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนจำนวนมาก  

จุดที่ควรปรับปรุง: งานทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เครือข่ายมัก
ให้ความสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ที่มีความเป็นนามธรรมสูง พบ
ปัญหาในมิติของการวัดผลประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยความรู้สึกแล้ว เมื่อเรานวั ตกรรม  
เครื่องมีอ สื่อที่ดีลงไปส่งเสริมให้กับพื้นที่ ก็จะเห็นได้ถึงความสุขของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ การดำเนินงานที่เป็น
แบบบูรณาการงานกับเครือข่ายจะทำให้วิธีการเป็นไปตามหน้างาน และขึ้นอยู่กับเครือข่ายมากกว่า ดังจุดที่
ควรพัฒนาคือ ระบบเก็บข้อมูล วัดผล ประเมินผลในโครงการลักษณะนี้ควรง่าย และกระชับ 
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บทที่ 8 สรปุและข้อเสนอแนะ 

 การประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที ่1 (พ.ศ.2561-2565) 
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563-2565) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของ
แผนงาน/โครงการสำคัญ 3) เพ่ือศึกษาความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรมสุขภาพจิต 4) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2561-2580) ระยะที ่1 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรม
สุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 วิธีการประเมินใช้การประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็น
บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในและนอกระบบบริการสาธารณสุข หน่วยงานภาค
ประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั ่วไป โดยมีกลุ ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 50 คน และ
กลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณ จำนวน 400 คน ประกอบด้วยบุคลากรและเครือข่ายจำนวน 200 คน และ
ประชาชนที่เข้ารับบริการหรือเข้าร่วมโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลการปฏิบัติจริง  การ
วิเคราะห์และเชื่อมโยงโดยใช้ตรรกะ การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน 

8.1 สรุปความสอดคล้องของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรม
สุขภาพจิตในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 พบว่าทั้งสองแผนมีความสอดคล้องกันในระดับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ โดยมีตัวชี้วัดที่เหมือนกัน 3 
ตัวชี้วัดได้แก่ เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญาเด็ก (IQ) เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และ อัตราการฆ่าตัว
ตายสำเร็จ ส่วนตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งและมีความอบอุ่นของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ สอดคล้องใน
ระดับกิจกรรมของกรมสุขภาพจิต และตัวชี้วัดอำเภอที่บูรณาการงานสุขภาพจิตแล้วคนไทยมีความสุขของ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติสอดคล้องกับระดับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ส่วนตัวชี้วัด
ความสุข (World Happiness) ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ เป็นคนละมิติกับตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิต 
ที่ใช้ตัวชี้วัดคนไทยมีสุขภาพจิตดี 
 ในระดับยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่  



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

207 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
สุขภาพจิต ในสองยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนกรม
สุขภาพจิต เป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนปฏิบัติ
ราชการกรมสุขภาพจิต โดยเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยจิตเวช ตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต ให้ได้รับการ
บำบัดรักษา และฟ้ืนฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จะสอดคล้องกับแผนของกรมสุขภาพจิตใน 2 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับหน่วยบริการสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ 

8.2 ผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัต ิ

 จากการประเมินพบว่ากระบวนการจัดทำแผนของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมสุขภาพจิต พบว่าทั้งสองแผนมีการทบทวนสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และนำมา
เป็นประเด็นในการวางแผน มีการทบทวนแผนระดับชาติหลายแผน เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสาธารณสุขมาเป็นประเด็นในการวางแผน โดย
ประเด็นที่นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพจิต นโยบายและแผนต่าง ๆ 
ทั้งในระดับชาติระดับกระทรวง และระดับกรมสุขภาพจิต ตลอดจนมีการเชื่อมโยงแผนกับการดำเนินงานของ
เครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดทำแผนของแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติใช้กระบวนการแบบเร่งด่วนในช่วงเวลาของการจัดทำแผน โดยเน้นใช้ข้อมูลเดิมจากผลการ
วิเคราะห์ในช่วงการจัดทำแผนของกรมสุขภาพจิต และใช้วิธีการประชุมคณะกรรมการเป็นหลัก โดยยังไม่ได้มี
ช่วงของการทำประชาพิจารณ์ จึงทำให้แผนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเท่าที่ควร 
 สำหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนแปลงแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม  มีความแตกต่าง
กันระหว่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ กับแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต โดยแผนปฏิบัติราชการฯ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง พิจารณาจาก 6 ประเด็นได้แก่ 1) ผู้บริหารส่วนใหญ่มีการใช้ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง โดยพบภาวะผู้นำกระตุ้นทางปัญญามากที่สุด 2) มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ แปลง
จากตัวชี้วัดของกลยุทธ์ไปสู่ระดับโครงการ/กิจกรรม และบูรณาการเข้ากับงานประจำบางส่วน 3) มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (PM) 4) มีการวางแผนบริหารงานตาม
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ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดชัดเจน 5) ระบบควบคุม กำกับ ติดตามงาน มีระบบการสื่อสารชัดเจน และเชื่อมโยงเข้า
กับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดและวิจัยประเมินผล 
ส่วนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบางระดับ โดยประเด็นที่ยังดำเนินการได้
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มี 3 ประเด็นได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่เพียงพอในด้าน 
ความชัดเจน การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม 2) มีจุดที่ขาดหายไปของกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่
เชื่อมโยงระหว่างโครงการ ไปสู่กลยุทธ์ และจากตัวชี้วัดเป้าประสงค์ไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ยังทำได้ไม่
ครอบคลุม และ 3) ขาดระบบการควบคุม กำกับ ติดตามงานตามตัวชี้วัด การสื่อสารไม่เพียงพอ แผนการ
ติดตามไม่ชัดเจนผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงระบบการติดตาม 

 

8.3 ผลการประเมินประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของแผนงาน/
โครงการสำคัญ 

สำหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของโครงการ ในด้านภาพรวม
ของการประเมินซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 2 ระดับคือ การบรรลุประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ และ 
ความคุ้มค่าของโครงการ 
 8.3.1 การบรรลุประสิทธิผลตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 
 การบรรลุประสิทธิผลตามตัวชี้วัดในภาพรวมของทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ พบว่า ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 
มีตัวชี้วัดเป้าประสงคใ์นแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จำนวน 21 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุแล้ว 11 ตัวชี้วัดคิด
เป็นร้อยละ 52.38 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ  

ส่วนแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต มีตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ปรากฏใน 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 52 
ตัวชี้วัด บรรลุแล้ว 41 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 78.84 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 มีรายละเอียดการบรรลุตัวชี้วัดจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

1) แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

จากตารางที่ 64 จะเห็นรายละเอียดของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

ของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีประสิทธิผล

ในการบรรลุตัวชี้วัดสูง คือ จากทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 

รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุประสิทธิผล ปานกลาง โดยบรรลุ 2 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด คิด

เป็นร้อยละ 66.67 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 บรรลุตัวชี้วัดในระดับต่ำ (ไม่ถึงร้อยละ 50)  
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ตารางที่ 64 การบรรลุประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ จำนวนตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

จำนวนตัวชี้วัด 
ที่บรรลุ 

ผลการบรรลุ 
(ร้อยละ) 

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ    

1. ส่งเสรมิและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 6 5 83.33 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 7 3 42.86 

3. ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และ
สวัสดิการ 

3 2 66.67 

4. พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 5 1 20.00 

รวม 21 11 52.38 

  
ดูผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ดังตารางที่ 65 

 
ตารางที่ 65 การบรรลุประสิทธิผลในแต่ละตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่ 1.1.1 ร้อยละของคน
ไทยท ี ่ม ีความตระหน ักและเข ้าใจเร ื ่ อง
สุขภาพจิต 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 97 (ผลจากการวิจยัประเมินฉบับนี้) 

ตัวชี ้วัดเป้าประสงค์ที ่ 1.1.2 ร้อยละของคน
ไทยยอมร ับและให ้โอกาสต ่อผ ู ้ม ีป ัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 88  

ตัวชี ้วัดเป้าประสงค์ที ่ 1.1.3 ร้อยละของคน
ไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 70.12 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.1 ร้อยละของเด็กท่ี
มีคะแนน IQ ต่ำกว่า 100 ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 94.73 ของเด็กวัยเรียนกลุม่เสี่ยงต่อระดับ
สติปัญญาตำ่กว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรยีนรู้  
ออทิสติก และปญัหาพฤติกรรม อารมณ์ ไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น  
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.2 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกผูสู้งอายุ/
คลินิกโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ได้รับการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 87.74 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพจิตไดร้ับการดูแลทางสังคม จิตใจ 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.3 ร้อยละของคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีความสุขเท่ากับหรือ
สูงกว่าค่าเฉลีย่ 

ร้อยละ 85 ไม่มรีายงานผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที ่2.1.1 อัตราการเข้าถึง
บริการของโรคทีส่ำคัญทางจติเวช 

 
ตามเป้าหมาย 

 
บรรล ุ

- โรคออทิสติก (Autistic)  ร้อยละ 15 ร้อยละ 46.72 

- โรคสมาธิสั้น (ADHD)  ร้อยละ 15 ร้อยละ 32.36 

- โรคซึมเศร้า (Depressive disorder)  ร้อยละ 70 ร้อยละ 83.54 

- โรคจิตเภท (Schizophrenia) ร้อยละ 74 ร้อยละ102.23 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที ่2.1.2 ช่วงเวลาของ
อาการโรคจิตเภทที่ไมไ่ดร้ับการรักษา 
(Duration of Untreated Psychosis: DUP) 
ลดลงจากปีเริม่ต้นแผน 

ร้อยละ 2 ไม่มรีายงานผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที ่2.1.3 ร้อยละของศูนย์
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว (Primary Care 
Cluster : PCC) ในชุมชนมีระบบในการดูแล
สุขภาพจิตและจติเวช 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 64.3 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที ่2.1.4 ร้อยละของผู้ป่วย
จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 99.12 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 2.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย
จิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังจำหน่ายจากการบำบดัรักษา 

ร้อยละ 94 ยกเลิกตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 2.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย
จิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในมีอาการ
ทางจิตหายทุเลา 

ร้อยละ 70 ไม่มรีายงานผลการดำเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 2.2.3 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคที่สำคัญทางจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษา
แล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 40 ไม่ได้ดำเนินโครงการ (ไมไ่ดร้ับงบประมาณ) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 3.1.1 ร้อยละของผู้ป่วย
จิตเวชที่ไดร้ับการดูแลตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต 
ได้รับการตดิตามอย่างต่อเนื่อง 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 87.62 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก ผู้รับดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช (Caregiver) อย่างถูกต้องและมี
มาตรฐาน 

ร้อยละ 70 ไม่มรีายงานผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 3.1.3 ร้อยละของสถาน
บริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษา
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจติ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70.25 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 4.1.1 ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพจิต ต่อค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ 
(Proportion of Mental Health 
Expenditure per Health Expenditure) 

 
มากกว่าหรือ 

เท่ากับ 
3.5 

 
ไม่มรีายงานผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 4.1.2 ร้อยละของหน่วย
บริการดา้นสุขภาพจิตที่มผีลการประเมิน
ระดับคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 45 ร้อยละ 92.39 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่ 4.1.3 สัดส่วนบุคลากร
สายงานหลักด้านสุขภาพจิตต่อประชากรแสน
คน 
- จิตแพทย์ทั่วไป 1.0 
- พยาบาลจิตเวช 7.5 
- นักจติวิทยาคลินิก 0.8 
- นักสังคมสงเคราะห์ 1.0 
- นักกิจกรรมบำบดั 1.0 

ตามเป้าหมาย ไม่มีข้อมลูในส่วนของสัดส่วนบุคลากรสายงานหลัก
ด้านสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคนมีแต่โครงการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Training) 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที ่4.2.1 จำนวน
นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่สามารถปอ้งกันแก้ไข

20 เรื่อง 7 เรื่อง 
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ปัญหาสุขภาพจิตและจติเวชของประเทศ 
(เป้าหมายสะสม) 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที ่4.2.2 จำนวนประเด็น
ความรู้ที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในระบบ
สารสนเทศสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) 

25 เรื่อง 2 เรื่อง 

 

2) แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 
จากตารางที่ 66 จะเห็นรายละเอียดของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

ของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต จำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที ่ 4 มี

ประสิทธิผลในการบรรลุตัวชี้วัดสูง คือ จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด บรรลุตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด คิดเป็น

ร้อยละ 90 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บรรลุ 14 ตัวชี้วัด จาก 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78  

และยุทธศาสตร์ที่ 2 บรรลุ 16 ตัวชี ้วัดจาก 21 ตัวชี ้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.19 ถือว่า บรรลุ

ประสิทธิผล ค่อนข้างสูง ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุตัวชี้วัดในระดับปานกลาง โดยบรรลุ 2 ตัวชี้วัด

จาก 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67  

 
ตารางที่ 66 การบรรลุตัวชี้วัดจำแนกตามประเด็นเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการกรมสขุภาพจติ    

1. ส่งเสรมิสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 

18 14 77.78 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิต
เวช 

21 16 76.19 

3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจติ 3 2 66.67 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพและม ี
ธรรมาภิบาล 

10 9 90.00 

รวม 52 41 78.84 

 

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการดังตารางที่ 67 
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(ปี 2565) 

ผลงานจริง 
(ปี 2563-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

ตัวช้ีวัดที ่6 ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการ
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 35 
 

เขตสุขภาพท่ี 1-12 ร้อยละ 33.02 
เขตสุขภาพท่ี 13 ร้อยละ 53.85 

ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
ต่อระดับสติปญัญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรยีนรู้ ออทิสติกและปญัหาพฤติกรรม - 
อารมณ์ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 94.73 

ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละของวัยรุ่นกลุม่เสี่ยงท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รบัการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น 

ร้อยละ 80  
(ปี 2564) 

ร้อยละ 93.75 

ตัวช้ีวัดที ่9 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานท่ี
มีสุขภาพจติด ี

ร้อยละ 85 85.49 

ตัวช้ีวัดที ่10 ร้อยละของผู้สูงอายมุีสุขภาพจติ
ด ี

ร้อยละ 85 ยกเลิกตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที ่11 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง 
(Birth Asphyxia : BA, Low Birth Weight : 

LBW และแม่วัยรุ่น) ที่ได้รับการคดักรองแล้ว
พบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมี
พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 99.16 

ตัวช้ีวัดที ่12 ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับ
การคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น 

ร้อยละ 70 
(ปี 2564) 

เขตสุขภาพท่ี 1-12 ร้อยละ 70.12 
เขตสุขภาพท่ี 13 ร้อยละ 37.16 

ตัวช้ีวัดที ่13 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนกลุ่มเสี่ยง
ต่อระดับสติปญัญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหา
การเรยีนรู้ออทิสติก และปญัหาพฤติกรรม - 
อารมณ์ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.94 
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ตัวช้ีวัดที ่14 ร้อยละเด็กและเยาวชนในอำเภอ
ต้นแบบมีทักษะชีวิตอยู่ในเกณฑ์ด ี    

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.36 

ตัวช้ีวัดที ่15 ร้อยละเด็กและเยาวชนท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเป็นผู้กลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนคู่
เครือข่ายได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.74 

ตัวช้ีวัดที ่16 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน
ได้รับการส่งเสรมิสุขภาพจิตและปอ้งกัน
ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัย
ทำงานในชุมชนและสถานประกอบการมี
ความสุขตามเกณฑ ์

ร้อยละ 85 85.49 

ตัวช้ีวัดที ่17 ร้อยละของอำเภอที่มีการจัด
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและ
สถานประกอบการ 
 ในเขตสุขภาพ 

ร้อยละ 45 45.58 

ตัวช้ีวัดที ่18 ร้อยละของผู้สูงอายทุี่มีปัญหา
สุขภาพจิตไดร้ับการดูแลทางสังคมจิตใจ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 87.74 

ตัวช้ีวัดที ่19 ร้อยละของอำเภอที่มีการบูรณา
การงานสุขภาพจติเข้ากับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที ่20 ร้อยละของหน่วยบรกิารสุขภาพ
ปฐมภูมิมีการจดับริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที ่21 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบล
จัดการสุขภาพมีการดูแล เฝา้ระวังและบูรณา
การการดำเนินงานสุขภาพจิตตามประเด็น
สุขภาพท่ีสำคญัของกลุ่มวัยร่วมกบัภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที ่22 ร้อยละของพื้นที่ท่ีมีการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจติและปอ้งกัน
ปัญหาสุขภาพจิตตามเกณฑม์าตรฐานท่ี
กำหนดในเขตสุขภาพ 

  

- ระดับตำบล ร้อยละ 60 ร้อยละ 74.72 
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- ระดับอำเภอ ร้อยละ 45 ร้อยละ 83.59 

ตัวชี้วัดที่ 23 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
สุขภาพจิตที่สามารถผลักดันให้เป็นนโยบาย
สาธารณะในพ้ืนท่ี 

2 เรื่อง 
(ปี 2564) 

2 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (โรคจิตเภท : 
Schizophrenia) 

 
ร้อยละ 85 

 
101.63 

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (โรคซึมเศร้า 
: Depression) 

ร้อยละ 74 ร้อยละ 83.54 

ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (โรคออทิสตกิ 
: Autistic Spectrum Disorder : ASD) 

ร้อยละ 55 
(ปี 2564) 

46.72 

ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (โรคสมาธิสั้น 
: Attention Deficit Hyperactive Disorder 
: ADHD) 

ร้อยละ 30 32.36 

ตัวชี ้ว ัดที่ 28 ร้อยละของผู ้ป่วยโรคจิตเภท
ได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 91.12 

ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพ
ติดที ่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบ
และได้ร ับการติดตามดูแลต่อเนื ่อง  1 ปี 
(Retention Rate) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 88.80 

ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 95 97.65 

ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวกิฤต
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจ
ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 99.14 

ตัวชี ้ว ัดที่  32 ร ้อยละของสถานบริการทุก
ระดับในกระทรวงสาธารณสุขสามารถดูแล

ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.42 
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ผู ้ป ่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตาม
มาตรฐาน 

ตัวชี ้ว ัดที่  33 ร ้อยละของสถานบริการทุก
ระด ับในกระทรวงสาธารณสุข  ม ีบร ิการ
สุขภาพจิตและจิตเวชที่มี คุณภาพมาตรฐาน
ในระดับ 1 ทุกด้าน 
- รพศ./รพท. (A และ S ไม่รวม M1)  
- รพช. (M1-F3) 

 
 
 
 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 35 

 
 
 
 

ร้อยละ 65.52 
ร้อยละ 47.18 

ตัวชี ้ว ัดที่  34 ร ้อยละของศูนย ์แพทย์เวช
ศ า ส ต ร ์ แ ล ะครอบ คร ั ว  ( Primary Care 
Cluster : PCC) ในช ุมชนม ีระบบการดูแล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 64.30 

ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของสถานบริการที่ได้ขึ้น
ทะ เบ ี ยน เป ็ นสถานบำ บ ั ด ร ั กษ า ต า ม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

ร้อยละ 70 
(ปี 2564) 

ร้อยละ 70.25 

ตัวช้ีวัดที ่36 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับ
การบำบัดรักษา และจำหน่ายตาม
พระราชบัญญัตสิุขภาพจติ ไดร้ับการติดตาม
ต่อเนื่องครบ 1 ปี 

ร้อยละ 70 87.62 

ตัวช้ีวัดที ่37 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น     

ร้อยละ 94 96.97 

ตัวช้ีวัดที ่38 ร้อยละของหน่วยบรกิารในสังกัด
กรมสุขภาพจิตมรีะบบสนับสนุนอาชีพสำหรับ
บุคคลบกพร่องทางสติปญัญาและออทิสติก   

ร้อยละ 70 ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที ่39 ร้อยละของบุคคลบกพร่องทาง
สติปัญญาและออทิสติกทีผ่่านระบบเตรียม
ความพร้อมได้รับการจ้างงาน 

ร้อยละ 95 ไม่ได้รับงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที ่40 จำนวนหน่วยบริการจิตเวช มี
บริการเฉพาะทางสุขภาพจติและจติเวช 
(Super Specialist Service)  ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

19 แห่ง 20 แห่ง 
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ตัวช้ีวัดที ่41 จำนวนหน่วยบริการจิตเวชที่
พัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital 

20 แห่ง 20 แห่ง 

ตัวช้ีวัดที ่42 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ
จิตเวชเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 88.83 

ตัวช้ีวัดที ่43 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ความเสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) 
ที่ได้รับการตดิตามเฝ้าระวังจากหน่วยบริการ
จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายใน
เขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี     

ร้อยละ 96 99.20 

ตัวช้ีวัดที ่44 จำนวนเรื่อง/ประเดน็/นวัตกรรม
ด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอดวิชาการร่วมกับเครือข่าย
สุขภาพจิตระดับประเทศ หรือระดบันานาชาติ      

3 เรื่อง/ประเด็น/
นวัตกรรม 

3 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ตัวช้ีวัดที ่45 ร้อยละของประชาชนท่ีมีความ
ตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 

 
ร้อยละ 45 

 
ไม่ได้มีการวัดผล เนื่องจากกำหนดวัดผล ปี 2565 

ตัวช้ีวัดที ่46 ร้อยละของประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจติและมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึงประสงค ์
- ความรอบรู้ด้านสุขภาพจติ 
- พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ 

 
 
 

ร้อยละ 59 
ร้อยละ 69 

 
 
 

74.80 
ร้อยละ 99.38 

ตัวช้ีวัดที ่47 ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายยอมรับและให้โอกาสต่อผู้ที่อยู่
กับปัญหาสุขภาพจิต 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 88 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ตัวช้ีวัดที ่48 ผลการประเมินระดบัคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรม
สุขภาพจิต 

 
90 คะแนน 

 
92.39 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที ่49 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจติ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดที ่50 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐานแลกเปลี่ยนกัน
ได้อย่างไร้รอยต่อ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที ่51 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  และ
ทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที ่52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรม
ส ุขภาพจ ิตได ้ ร ับการพ ัฒนาท ักษะและ
สมรรถนะในหล ักส ูตรท ี ่ จำ เป ็นในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 

ร้อยละ 95 97.59 

ตัวชี ้ว ัดที่  53 ร้อยละของหน่วยงานที ่เป็น
องค์กรแห่งความสุข 

ร้อยละ 95 ร้อย 100 

ตัวชี้วัดที่ 54 กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

รางวัลดีเด่น ไม่ได้ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 55 กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมิน
สถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 

ระดับพัฒนาจน
เกิดผล 

รางวัล PMQA 4.0 ระดับกา้วหน้า 

ตัวชี้วัดที่ 56 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิตผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ITA) ในระดับ 5 

90 คะแนน 
(ปี 2564) 

93.30 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมส ุขภาพจ ิต (หน ่วยเบ ิกจ ่าย ) ม ีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 

ร้อยละ 90 100 
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8.3.2 ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลโครงการโดยใช้การประเมินความคุ้มค่าทางสังคม แบบอัตวิสัยร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 

4 ประเด็น ได้แก่ ความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการและ โครงการที่ควรปรับปรุง และ
โครงการที่ควรยุติ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงานในกรมสุขภาพจิต ทั้ง
จากหน่วยบริหารส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต หน่วยบริการสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิต จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากฐานราก (Grounded) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS พบว่า  

เมื่อนึกถึงโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง อันดับแรก ผู้ตอบคำถาม
ส่วนใหญ่ นึกถึง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า” และ มากที่สุด รองลงมา คือ 
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท”  

เมื่อนึกถึงโครงการที่คุ ้มค่าในเชิงประโยชน์ต่อสังคม อันดับแรก ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ นึกถึง 3 
โครงการ เท่า ๆ กัน คือ โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่
ประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า  

เมื่อนึกถึงโครงการที่ควรปรับปรุง อันดับแรก ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ นึกถึง “โครงการเสริมสร้างความ
รอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน” รองลงมามีโครงโครงการคือ “โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย” และ “โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนงานสุขภาพจิต” 

เมื่อนึกถึงโครงการที่ควรยุติ ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีโครงการใดที่สมควรจะยุติ อย่างไรก็ตาม
มีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน เสนอมุมมอง ของคำว่า ยุติ ในที่นี้ว่า ไม่ได้หมายความว่าโครงการไม่ดี แต่บาง
โครงการมีระดับความสำเร็จที่สูงเพียงพอแล้ว หรือบางโครงการอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ ในรูปแบบของโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ เพราะผนวกเข้าไปกับงานประจำได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคจิตเภท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

8.3.3 การบรรลุประสิทธิผลตามกรอบการประเมินภาพรวมในรูปแบบ CIPP 
จำแนกการประเมินเป็น 5 ด้าน 45 ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จำนวน

ตัวชี้วัด 42 บรรลุตัวชี้วัด 29 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 69.05 มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง ส่วนแผนปฏิบัติ
ราชการกรมสุขภาพจิต มี 41 ตัวชี้วัด บรรลุแล้ว 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.49 มีประสิทธิผลในระดับสูง 
รายละเอียดดังตารางที่  68
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1. บริบทการเกิดยุทธศาสตร์ 
1.1 ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัญหาสุขภาพจิต 

(1) การว ิ เคราะห ์สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพจิต 

- ม ีการว ิ เคราะห ์และ
นำมาเป็นประเด็นในการ
วางแผน 

 มีการทบทวนสถานการณ์ปัญหา
ที่เก่ียวข้อง 

 ม ีการทบทวนสถานการณ์
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การว ิ เ ค ร าะห์
ความต ้องการและ
ความคาดหว ังของ
ผู ้ร ับบริการและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) การวิเคราะห์ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและ
นอกเครือข่ายสุขภาพจิต 

- ม ีการว ิ เคราะห ์และ
นำมาเป็นประเด็นในการ
วางแผน 

 เป ็นการทบทวนจากผลการ
วิเคราะห์ในช่วงการจัดทำแผนของ
กรมส ุขภาพจ ิต  ไม ่ ได ้ทำประชา
พิจารณ์ และทำการสำรวจการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องของ
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติเป็น
การเฉพาะ 

 มีการวิเคราะห์อนาคตศาสตร์ 
จัดสัมมนา และการจัดทำประชา
พิจารณ์หลายครั้ง โดยมีเครือข่าย
สุขภาพจิตมีส่วนร่วม 

1.3 การว ิ เ ค ร าะห์
น โ ยบายและแผน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) การวิเคราะห์นโยบายและแผน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิต 

- ม ีการว ิ เคราะห ์และ
นำมาเป็นประเด็นในการ
วางแผน 

 ม ีการทบทวนแผนระด ับชาติ
หลายแผน เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม
แห่งชาติฉบับที ่ 12 และวางแผนให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรม
สุขภาพจิต 

 การทบทวนแผนระดับชาติ
หลายแผน เช่น แผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
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1.4 การสนับสนุน
จากเครือข่าย
สุขภาพจิต 

(4) การสนับสนุนจากเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกระบบบริการ
สาธารณสุข 

- ม ีการว ิ เคราะห ์และ
นำมาเป็นประเด็นในการ
วางแผน 

 มีการสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด และ
โครงการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมา
ไว้ในแผน 

 มีการบูรณาการงานร่วมกับ
เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก
ระบบบริการสาธารณสุขในระดับ
ปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี 

2. กระบวนการจัดทำและเนื้อหายุทธศาสตร์   
2.1 กระบวน การ
จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ 

(5) กระบวนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ 

- มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์อย่างเป็น
ระบบและครบตาม
กระบวนการ 

 การจัดทำแผนไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนการจัดทำแผน 

 มีการวิเคราะห์อนาคตศาสตร์ 
จัดสัมมนา และการจัดทำประชา
พิจารณ์หลายครั้ง 

2.2 ความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
สุขภาพจิต 

(6)  ความสอดคล ้องก ับสภาพ
ปัญหาสุขภาพจิต 

- มีความสอดคล้อง  สอดคล้อง 
 

 สอดคล้อง 
 

2.3 ความสอดคล้อง
กับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

(7)  ความสอดคล ้องก ับความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีความสอดคล้อง ½ สอดคล้องในด้านประเด็น
สุขภาพจิตบางประเด็น แต่ยังไม่
สอดคล้องในมิติของการร่วม
ดำเนินงาน 

 สอดคล้อง 
 
 

2.4 ความสอดคล้อง
กับนโยบายและการ
วางแผนอื่นๆ 

(8) ความสอดคล้องกับนโยบาย
และการวางแผนอื่นๆ 

- มีความสอดคล้อง  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
ในระดับประเทศ ระดับกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และระดับกรมสุขภาพจิต 

 สอดคล้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ทั ้งในระดับประเทศ 
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ระดับกระทรวงสาธารณสุข และ
นโยบายกรมสุขภาพจิต 

2.5 การเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสุขภาพจิต 

(9) การเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งใน
และนอกระบบบริการสาธารณสุข  

- มีการเชื่อมโยง  เชื่อมโยง  เชื่อมโยง 

2.6 ความสอดคล้อง
ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต 

(10) ความสอดคล้องระหว่าง
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฯ 
และแผนปฏิบัติราชการฯ กรม
สุขภาพจิต 

- มีความสอดคล้อง  สอดคล้อง 
 
 

 สอดคล้อง 
 

3. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

3.1 ภาวะผู้นำในการ
บริหารยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ 

(11)  ภาวะผ ู ้นำในการบร ิหาร
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

- การมีภาวะผู้นำที่
เอ้ืออำนวยต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

½ มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แต่ยัง
ม ีความไม ่ เพ ียงพอในด ้าน ความ
ชัดเจน การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม 

 มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งเป็นภาวะผู้นำที่เอื ้ออำนวยต่อ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมสุขภาพจิต 

3.2 กระบวน  การ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ 

(12) ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ล ง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

- มีการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ 

½ มีจุดที่ขาดหายไปของกระบวนการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่เชื่อมโยง
ระหว่างโครงการ ไปสู ่กลยุทธ์ และ
จากตัวชี้วัดเป้าประสงค์ไปสู่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ยังทำได้ไม่ครอบคลุม 

 มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
ในรูปแบบ แปลงจากตัวชี้วัดของ
กลย ุทธ ์ ไปส ู ่ ระด ับโครงการ/
กิจกรรม และบรูณาการเข้ากับงาน
ประจำบางส่วน 
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3.3 การบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ 

(13) การจัดตั้งองค์การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

- มีการจัดตั้ง  มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ  มีการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ
ข ั บ เ คล ื ่ อ นย ุ ท ธศ าสตร ์ และ 
หน่วยงานที่ร ับผ ิดชอบตัวช ี ้วัด 
(PM) 

 (14) การวางแผนบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

- มีการวางแผน   มีการวางแผนดำเนินงานเป็น 
โครงการ ปีงบประมาณตามแต่ละ
เป้าประสงค์ และผู้รับผิดชอบ 

 มีการวางแผนบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดชัดเจน 

 (15) การควบคุมกำกับ การสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ 

- มีการควบคุม  ขาดระบบการควบค ุม กำกับ 
ติดตามงานตามตัวชี้วัด การสื่อสารไม่
เพียงพอ แผนการติดตามไม่ชัดเจนผู้
ปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่รับรู ้ถึงระบบการ
ติดตาม 

 มีระบบควบคุม กำกับ ติดตาม
งาน มีระบบการสื ่อสารชัดเจน 
และเชื่อมโยงเข้ากับการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 (16) การประเมินผลยุทธศาสตร์ - มีการประเมินผล  มีโครงการวิจัยประเมินผล 
 

 มีระบบประเมินผลตามตัวชี้วัด 
และการวิจัยประเมินผล 

4. ผลสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ 
(17) เด็กไทยมีสติปัญญาเฉลี ่ยไม่
ต่ำกว่า 100 

- บรรลุตามตัวชี้วัด ไม่มีข้อมูลที่ตรงตามตัวชี้วัด ไม่มีข้อมูลที่ตรงตามตัวชี้วัด 
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4.1 สมรรถนะในการ
บรรล ุต ัวช ี ้ ว ัดตาม
เป้าหมาย 

(18) เด็กไทยมากกว่าร้อยละ 80 มี
ความฉลาดทางอารมณ์อย ู ่ ใน
เกณฑ์ปกต ิ

- บรรลุตามตัวชี้วัด ไม่มีข้อมูลที่ตรงตามตัวชี้วัด ไม่มีข้อมูลที่ตรงตามตัวชี้วัด 

 (19) ครอบครัวมีความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่น ร้อยละ 80 

- บรรลุตามตัวชี้วัด  ร้อยละ 91.99  

 (20) ประเทศไทยมีคะแนนความสุข 
(World Happiness Index) เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ≥ 0.1 

- บรรลุตามตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  

 (21) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ - บรรลุตามตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 (22) ร้อยละของอำเภอที ่บูรณา

การการดำเนินงานสุขภาพจิต 
ตามมาตรฐานแล้ว ประชาชน 
มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 

- บรรลุตามตัวชี้วัด  บรรลุ  

 (23) ร ้อยละ 85 ของคนไทยมี
สุขภาพจิตดี (ปี 2565) 

- บรรลุตามตัวชี้วัด   84.12 ในปี 2564  
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 (24) บุคลากรในสังกัดกรมฯ มี
ค่าเฉลี่ยความสุขไม่น้อยกว่า 67 

- บรรลุตามตัวชี้วัด   ยกเลิกตัวชี้วัดแล้ว 

4.2 สมรรถนะในการ
บรรล ุต ัวช ี ้ ว ัดตาม
เป้าประสงค ์

( 25)  ก า ร บ ร ร ลุ ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ต า ม
เป ้ า ป ระส งค์  ขอ ง แผนพ ัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติฯ  

- บรรลุตัวชีว้ัดได้ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 ร้อยละ 47.62  

 (26) การบรรลุตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติราชการ 
ฯ 

- บรรลุตัวชีว้ัดได้ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  บรรล ุแล ้ว  ร ้อยละ 70 มี
แนวโน้มบรรล ุ ร ้อยละ 5 ไม ่มี
ข้อมูลตามตัวชี้วัด ร้อยละ 13 ไม่
บรรลุ+ยกเลิกตัวชี้วัด ร้อยละ 12 

4.2 ผลสำเร็จของ
การบริหารโครงการ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(27) การวางแผนและการกำหนด
โครงสร้างอย่างเป็นระบบ 

- มีการวางแผนและการ
กำหนดโครงสร้างอย่าง
เป็นระบบ 

½ มีการวางแผน โดยนำโครงการเข้า
สู่โครงสร้างของแผนงานตาม
เป้าประสงค์ต่าง ๆ แต่ความเชื่อมโยง
เชิงระบบระหว่างผู้ดำเนินงาน
โครงการ กับผู้กำกับติดตามยังไม่
ชัดเจน ไม่มีผู้รวบรวมรายละเอียดของ
โครงการตามแผน และระบบรายงาน
ความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดของ
โครงการ ทำให้ต้องมาเร่งจัดการตอน
สิ้นแผน 

 มีการวางแผน และกำหนด
โครงสร้างในการดำเนินงาน 



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

226 

ตารางที ่68 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของแผนอธิบายรายตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกรมฯ 

 (28) การกำกับติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ 

- มีการกำกับติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ 

½ มีการติดตามงานตามระบบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และ
แหล่งทุน แต่ไม่มีระบบติดตามอย่าง
เป็นระบบ 

 มีการกำกับติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ 

 (29) การประเม ินผลอย ่างเป็น
ระบบ 

- มีการประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 

½ มีการวิจัยประเมินผลเมื่อสิ้นแผน 
แต่ยังไม่มีการวางระบบประเมินผล
อย่างชัดเจนในแต่ละโครงการ ระบบ
การประเมินขึ ้นอยู ่กับผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการว่ามีหรือไม่มี 

 มีการประเมินผลโครงการตาม
แผน 

 (30) ความคุ ้มค ่าของโครงการ
สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ 

- มีความคุ้มค่า  โ ค ร ง ก า ร ส ำ ค ั ญ ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ มีความคุ้มค่า 

 โ ครงการสำค ัญตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีความคุ้มค่า 

5. การประเมินประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมและป้องกัน
ป ัญหาส ุขภาพ จิต
ตลอดช่วงชีวิต 

(31) การยอมรับและการให้โอกาส
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน 
(เต็ม 5) 

 ร้อยละ 92.0  ร้อยละ 92.0 

 (32)  ความตระหน ักและความ
เข้าใจเรื่องปัญหาสุขภาพจิต 

- ร ้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
ประชาชนมีคะแนนเฉลี่ย

 ร้อยละ 97  ร้อยละ 97 
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ไม่น้อยกว่า 3 (คะแนน
เต็ม 5) 

 ( 33 )  การจ ั ดบร ิ การส ่ ง เสริม
ส ุขภาพจ ิตก ับภาค ี เคร ื อข ่ าย
สุขภาพจิตทั ้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุข 

- มีการจัดบริการส่งเสริม
ส ุ ข ภ า พจ ิ ต ก ั บ ภ า คี
เครือข่าย 

 มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิต
กับภาคีเครือข่าย ในหลายระดับ ทั้ง
ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะภ า ค ป ร ะช า ส ั ง ค ม 
ภาคเอกชน 

 ม ี การจ ั ดบร ิ การส ่ ง เสริม
สุขภาพจิตกับภาคีเครือข่าย ใน
หลายระดับ ทั ้งภาครัฐและภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

(34) ทัศนคติด้านความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับระบบ
บริการสุขภาพจิต 

-  ร ้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
ประช าชนม ี ค ะ แ น น
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 3.5 

 ร้อยละ 96.0  ร้อยละ 96.0 

 (35) ความเชื ่อมั ่นของเครือข่าย
สุขภาพจิตทั ้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุขต่อการบริหาร
จัดการของกรมสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 ของ
เครือข่ายมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3 (คะแนน
เต็ม 5) 

 ร้อยละ 86.6  ร้อยละ 86.6 

 (36) การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตกับเครือข่ายสุขภาพจิต
ทั้งในและนอกระบบบริการ
สาธารณสุข 

- มีการพัฒนา  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
เครือข่ายตอบรับว่ามีความก้าวหน้า 

 ม ีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง 
แล ะ เ ค ร ื อ ข ่ า ย ต อบ ร ั บ ว ่ า มี
ความก้าวหน้า 
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5.3 ยุทธศาสตร์ที่  3 
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น  แ ล ะ
ผลักดันมาตรการทาง
กฎหมาย สังคมและ
สวัสดิการ 

(37) การรับรู้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต 
พ.ศ. 2551 ของเครือข่าย
สุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ
บริการสาธารณสุข 

ร้อยละ 80 ของเครือข่าย
มีคะแนนเฉลี ่ยไม่น ้อย
กว่า 3 คะแนน เต็ม 5 

 ร้อยละ 86.5  ร้อยละ 86.5 

(38) ความเข้าใจ พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต 2551 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 2562 

ร้อยละ 80 ของผู้ตอบ 
ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

 ร้อยละ 72.5  ร้อยละ 72.5 

(39) การขับเคลื่อน ผลักดัน บังคับ
ใช้กฎหมายสุขภาพจิตและ
มาตรการทางกฎหมายสุขภาพจิต 

- มีแผนการขับเคลื ่อน
และดำเนินการตามแผน 

 ม ีการข ับเคล ื ่ อนในที่ ประชุม
ระดับชาติ และเริ่มดำเนินการในบาง
จังหวัด 

 มีการขับเคลื ่อนในที่ประชุม
ระดับชาติ และเริ่มดำเนินการใน
บางจังหวัด 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาวิชาการและ
กลไกการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต 

(40) การตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน
ผู้รับบริการ 

- ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉล ี ่ ย ไม ่ น ้ อยกว ่ า  3 
คะแนน (เต็ม 5) 

 ร้อยละ 96.9  ร้อยละ 96.9 

(41) ความเชื่อมั่นต่อประเด็นความ
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวช 

- ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉล ี ่ยไม ่น ้อยกว ่า 3.5 
คะแนน (เต็ม 5) 

 ร้อยละ 88.5  ร้อยละ 88.5 

(42)  การตอบสนองต ่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉล ี ่ ย ไม ่ น ้ อยกว ่ า  3 
คะแนน (เต็ม 5) 

 ร้อยละ 73.5  ร้อยละ 73.5 
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ตารางที ่68 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของแผนอธิบายรายตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกรมฯ 

 (43) การยอมรับในความเชี่ยวชาญ
ของกรมสุขภาพจิต 

- ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉล ี ่ ย ไม ่ น ้ อยกว ่ า  3 
คะแนน (เต็ม 5) 

 ร้อยละ 92.0  ร้อยละ 92.0 

 (44) ความเชื ่อมั ่นในองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่
กรมสุขภาพจิตผลิต/พัฒนาขึ้น 

- ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉล ี ่ ย ไม ่ น ้ อยกว ่ า  3 
คะแนน (เต็ม 5) 

 ร้อยละ 95.5  ร้อยละ 95.5 

 (45) การยอมรับต่อองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที ่กรมสุขภาพจิต
ผลิต/พัฒนาขึ้น 

- ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉล ี ่ ย ไม ่ น ้ อยกว ่ า  3 
คะแนน (เต็ม 5) 

 ร้อยละ 96.0  ร้อยละ 96.0 

รวมจำนวนตัวชี้วัด 42 ตัวชี้วัด 41 ตัวชี้วัด 
บรรลุตัวชี้วัด 29 ตัวชี้วัด 33 

คิดเป็นร้อยละ 69.05 80.49 
     
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   81 - 100 หมายถึง  มีประสิทธิผลสูง 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   71 - 80    หมายถึง   มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   61 - 70  หมายถึง   มีประสิทธิผลปานกลาง 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ   51 – 60 หมายถึง   ประสิทธิผลค่อนข้างต่ำ 
   มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50  หมายถึง   มีประสิทธิผลต่ำ 
 



 

8.4 ความต้องการและความคาดหวังต่อแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป 

ผู้มีส่วนเสียมีความต้องการและความคาดหวังต่อแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไปดังนี้ 

8.4.1 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

1) ความสำคัญของแผนพัฒนาสุขภาพจิตในฐานะท่ีเป็นแผนของชาติ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการเห็นแผนพัฒนาสุขภาพจิต เป็นแผนที่ไม่ใช่ถือโดยกรมสุขภาพจิต แต่เป็น

แผนร่วมของคนในชาติ โดยรัฐบาลสามารถนำแผนฉบับนี้เป็นฐานในการ กำหนดประเด็นเชิงนโยบาย เพ่ือ
ส่งเสริมความสุข ลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ ของคนในสังคมด้วยสุขภาพจิตที่ดี หากทุกภาคส่วนให้
ความสนใจในประเด็นด้านสุขภาพจิต และรับรู้ได้ว่า ปัญหาสังคมมากมายที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตที่
ไม่ดี เช่น ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง ผู้คนทะเลาะกันด้วยความคิดที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม หากคนมี
สุขภาพจิตดี จะสามารถจัดการกับอารมณ์และความคิดที่แตกต่างได้  ดังนั้น ให้มองว่าแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกันจากหลาก
ภาคส่วน หากรัฐบาลรัฐบาลเข้ามาหยิบยกประเด็นด้านสุขภาพจิตอย่างจริงจังและดำเนินการให้เป็นแบบอย่าง 
จะช่วยให้ลดความขัดแย้งของผู้คนในสังคม เกิดเป็นสังคมที่สงบสุขแล้วเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไปอย่าง
ยั่งยืนได ้

2) ความเป็นเจ้าของร่วมของหลากหลายหน่วยงาน 
เนื้อหาภายในแผนต้องมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐหลาย

หน่วยงานและรวมถึงภาคเอกชน ประชาสังคมด้วย เนื้อหาภายในแผนต้องประกอบด้วยเนื้องานที่ทุกภาคส่วน
สามารถเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายได้มากขึ้น มีการนิยามความสุขที่ทุกภาคส่วนมอง
ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงความสุขในมิติที่คนไข้สุขภาพจิตลดลง แต่เป็นความสุขที่คนไทยคาดหวังเพื่อให้เกิดแผนที่มี
เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้นระดับของการมีส่วนร่วมจึงต้องเข้มข้นมากขึ้น 

3) สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นทั้งในระดับกรมสุขภาพจิต และกับเครือข่ายภายนอกกรมสุขภาพจิต 

เพื่อไม่ให้เกิดภาพที่เรียกว่า “คนเขียนไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้เขียน” โดยหากเป็นหน่วยงานภายนอกกรม
สุขภาพจิต จำเป็นต้องมีการระบุชื่อหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้ชัดเจนถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติจริง เนื่องจากหาก
ระบุไว้เพียงชื่อกระทรวงหน่วยงานที่ปฏิบัติจริงจะไม่ทราบว่าแผนปฏิบัติการ แนวทางดำเนินงานเหล่านั้นมี
ความเกี ่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของตนเองหรือไม่ ในระยะต่อไป ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องการให้
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ระบุบทบาทถึงระดับหน่วยปฏิบัติงานด้วย 
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4) ความชัดเจนของประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 
สุขภาพจิตหากสื่อสารน้อยอาจนำไปสู่การเชื่อมโยงงานได้ยาก ต้องเพ่ิมการสื่อสารจุดเน้นของงานด้าน

สุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ควรมีการสื่อสารประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การสื่อสารเชิงประเด็น เช่น การพัฒนาเด็ก ครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในสังคม ทุกประเด็นล้วนแต่เป็นปัญหาที่หลาย
ภาคส่วนให้ความสนใจ ดังนั้น แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติต้องสื่อสารให้ได้ว่างานสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเหล่านี้ โดยอาจจะปรับวิธีการเขียนยุทธศาสตร์ให้เป็นเชิงประเด็น เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่หน่วยงาน
เครือข่ายอ่ืนๆ สามารถเขา้ใจง่ายยิ่งขึ้น และกรมสุขภาพจิตเองก็จะบูรณาการกับพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้นด้วย 

5) ปรับโครงสร้างการดำเนินงานภายในแผนใหม่ 
ปรับโครงสร้างการดำเนินงานภายในแผนเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ให้มากขึ้น โดยไม่ยึดติดกับ

พันธกิจของกรมสุขภาพจิต จัดลำดับความสำคัญของโครงการในแผน และปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จากฐานข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น เนื้อหาในแผนจะต้องมีจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาสุขภาพจิต
ของประชาชนในชาติ ไม่ใช่แผนที่เน้นรักษาอาการเจ็บป่วย ดังนั้นประเด็นรักษาอาการเจ็บป่วยต้องนำไปไว้ใน
แผนของกรมฯ เป็นหลัก 

6) คาดหวังให้เป็นแผนที่มีทรัพยากรสนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติต้องประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่หลายภาคส่วน 

โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับการประชุมเป็นปัจจัยสำคัญ ลักษณะของการบูรณาการงานกับพื้นที่ส่วนใหญ่
มักจะขาดเจ้าภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกิดการประชุมอันเป็นจุดเริ่มต้นของความ
ร่วมมือ ส่วนในระดับปฏิบัติพื้นที่สามารถไปบูรณาการกับงานตามพันธกิจได้ นอกจากนั้นหลายหน่วยงานยัง
ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ซึ่งมีสองประเด็นในส่วนของบุคลากรคือ เพิ่มอัตรากำลัง
ของบุคลากรด้านสุขภาพจิต และ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในด้านสุขภาพจิตให้บุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้อง มีความรู้ในด้านสุขภาพจิตด้วย 

8.4.2 แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 
1) ยุทธศาสตร์ที่กระชับและมีจุดเน้น 
เนื ้อหาภายในแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตมีลักษณะที่เข้าใกล้งานประจำ มีการทำงานที่

ครอบคลุม แต่ขาดจุดเน้นและไม่สั้นกระชับ ประกอบกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ยังคงลักษณะเดิมมาจำนวน
หนึ่ง อาจต้องทบทวนเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากข้ึน เช่น การเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่ยัง
เป็นปัญหา และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่านั้น 

2) ปรับระดับของตัวชี้วัด 
ปัจจุบันตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิตอยู่ที่ระดับ ผลผลิต (Output) ทำให้เกิดตัวชี้วัดจำนวนมาก แผนจึง

ขาดความสั้นกระชับ และหลายตัวชี้วัดที่ตอบไม่ได้ว่า เมื่อทำสำเร็จแล้วนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร จึงต้องการเห็น
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ตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิต ที่ไปสู่ระดับ ผลลัพธ์ (Outcome) มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ตัวชี้วัดน้อยลง และแผนมี
ความกระชับมากขึ้นได้ ส่วนเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติจำนวนหนึ่งไม่ต้องการให้มีคือการวัดในระดับกระบวนการ 
เพราะทรัพยากร และบริบทแต่ละพื้นที่มีความต่างกัน อาจจะใช้การบรรลุเป้าหมายโดยกระบวนการอื่นได้
นอกเหนือจากท่ีส่วนกลางกำหนด 

3)  ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับพื้นที่ 
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานคาดหวังว่าแผนระยะต่อไป จะมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่แตกต่างกันในระดับ

พื้นที่ แล้วให้ผู้จัดการตัวชี้วัด เฉลี่ยเป็นภาพรวมระดับประเทศแทนที่จะกำหนดให้ทุกพื้นที่ดำเนินงานตาม
เป้าหมายเดียวกัน เพราะปัญหาแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน บางพ้ืนที่ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดบางประการได้
แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ขณะที่มีบางพ้ืนที่ผ่านตัวชี้วัดบางประการตั้งแต่ยังไม่ได้ขับเคลื่อนงาน 

 
8.4.3 ภาพรวมทั้งสองแผน 

1) ความท้าทายที่สามารถบรรลุได้จริง 

ต้องการเห็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ยังสามารถบรรลุได้จริง บางเป้าหมายที่ไกลเกินไปอาจต้องปรับ

ลดลง แต่เป้าหมายบางประเด็นก็ตั้งน้อยกว่าที่สามารถทำได้แล้ว ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาเป้าหมายในแต่ละ

ตัวชี้วัดให้ยังคงความท้าทาย แต่ไม่ไกลเกินกว่าที่จะบรรลุได้ในระยะต่อไป  โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่

เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผน อีกท้ังยังต้องทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย 

2) ติดตามความสำเร็จได้ 

นอกจากจะต้องมีกระบวนการกำกับติดตามงานที่ชัดเจนแล้ว  ควรมีระบบติดตามความสำเร็จของ

ยุทธศาสตร์ด้วยว่า ณ ขณะปัจจุบันมีเรื ่องใดดำเนินการไปถึงระดับใดแล้ว มีเรื ่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ประเมินสถานการณ์ได้ว่าเมื่อดำเนินงานตามแผนมาระยะหนึ่งแล้ว การดำเนินการเหล่านั้นถูกทิศทางหรือไม่ 

เข้าใกล้เป้าหมายแล้วมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

3) ความชัดเจนของความเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ได้ 

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการแผนที่สามารถชี้แจงรายละเอียดให้เห็นถึงความเชื่อมโยง

ระหว่าง สิ่งที่ทำไปสู่ วิสัยทัศน์ที่จะบรรลุได้อย่างชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร เมื่อทำประเด็นใดสำเร็จแล้ว

จะนำไปสู่เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ในเรื่องใดบ้าง เป็นต้น โดยคาดหวังให้แผนยุทธศาสตร์จะต้องมีความ

ชัดเจนในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ดังที่ผู้ปฏิบัติงานจากเครือข่ายนอกกรม

สุขภาพจิตกล่าวสั้นๆว่า “แผนที่วางออกมาจะต้องวัดง่าย ไม่เพิ่มภาระงาน มีความเป็นหมวดหมู่เดียวกัน ไม่

ซ้ำซ้อนและสอดคล้องกับงานของกระทรวงอ่ืนด้วย” 

4) สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอ่ืนในสังคมมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมต่อแผนในระยะเวลาที่ผ่านมา ยังเน้นในระบบบริการสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ แผนใน

ระยะถัดไปอาจต้องพยายามปรับมุมมองต่อปัญหาสุขภาพจิตในเชิงสั งคมมากยิ่งขึ้น ขยายการมีส่วนร่วมจาก
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หลายภาคส่วนมากขึ้น โดยคาดหวังว่าเครือข่ายหน่วยงานทางสังคม และภาคประสังคมอาจจะช่วยปรับมุมมอง

ของประเด็นสุขภาพจิต ให้มีความเป็นสุขภาพจิตสังคมได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังสอดรับกับมุมมองที่ต้อง

ขยายงานสุขภาพจิตให้มีขอบเขตที่กว้างไปสู่ระดับชุมชน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ประกอบด้วยองค์การ

ส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ศาสนา หน่วยงานพัฒนาสังคม หน่วยงานภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ 

ด้วย 

 

8.5 ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป 

8.5.1 ข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ 

ด้านกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 
ควรมีการดำเนินงานจัดทำแผนให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ และ ใช้กระบวนการ

จัดทำแผนปฏิบัติการแบบองค์รวมแทนกระบวนการจัดทำแผนแบบตัดต่อผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ครอบคลุมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เคยเสนอโครงการเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 ระยะที่ 1 และให้มีบุคลากรจากระดับกรม กอง หรือระดับสำนักงาน ที่ดำเนินงาน
ในประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนด้วย โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน
สำคัญที่ต้องทำ ได้แก่  

1) การริเริ่มและตกลงในการวางแผนยุทธศาสตร์ ในขั้นนี้ผู้ริเริ่มในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต้องมี
ความชัดเจนถึงเป้าประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นอกจากจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว
นั้นแล้วควรได้มีการเจรจาและตกลงให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการ เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งรูปแบบและเวลาในการทำรายงาน  

2) การระบุอาณัติพันธกิจ และค่านิยม โดยควรระบุความจำเป็นด้านสังคมและการเมืองที่ต้องบรรลุ 
เพ่ือนำไปสู่การอภิปรายถึงกิจกรรมที่ต้องทำ และยังเป็นแหล่งสร้างแรงดลใจให้กับแกนหลักของกลุ่มเครือข่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือเป็นการตอบคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่แผนต้องการสร้าง” จะช่วยให้
เกิดแรงจูงใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ค้นหาพันธกิจยุทธศาสตร์พื้นฐาน เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางและหลักการในการตัดสินใจ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่คาดหวังของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนั้นวิสัยทัศน์ควรได้รับการถ่ายทอดไปยังสมาชิกและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญขององค์การทั้งหมด
ด้วย  

3) การประเมินสถานการณ์ในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
โดยเครือข่ายจะต้องเข้ามาร่วมประเมินสถานการณ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจุดแข็งและ
จุดอ่อน ขององค์การและคณะกรรมการที่จะร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งโอกาสและการคุกคามจากภายนอก
องค์การด้วย  



โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 

234 

 

4) การระบุประเด็นยุทธศาสตร์และทางเลือกยุทธศาสตร์ กำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจากแต่
ละหน่วยงานที่เขา้มามีส่วนร่วม องค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ ควรมี 3 ประการ ประการแรก ประเด็น
ควรได้รับการอธิบายให้กะทัดรัด กระชับภายในหนึ่งย่อหน้าและไม่ควรเป็นประเด็นที่ไม่อาจสำเร็จได้ ประการ
ที่สองควรเขียนปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ประเด็นเหล่านั้นเป็นประเด็นที่มีความท้ายทาย โดยเฉพาะการระบุให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างตัวประเด็นกับอาณัติ พันธกิจ และค่านิยม จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
และ ประการที่สาม คณะทำงานวางแผนควรระบุผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น หากประเด็นดังกล่าวไม่ได้รับการหยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ สิ่ งนี้จะช่วยให้ผู ้นำองค์การตัดสินใจเกี่ยวกับความสำคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น  

5) การพัฒนาทางเลือกและการเขียนแผนยุทธศาสตร์ เมื่อได้ประเด็นยุทธศาสตร์แล้วขั้นต่อมาคือ
การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์หรือแนวทางที่ใช้ในการจัดการกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยระบุ ว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมีทางเลือกหรือแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้าง จากนั้นนำมาจัดกลุ่มว่ามี
แนวทางใดบ้างที่เคยดำเนินการมาก่อน มีแนวทางใดบ้างเป็นแนวทางใหม่ เมื่อจัดกลุ่มเสร็จก็นำมาวิเคราะห์
และประเมิน ระดับความยอมรับของทางเลือกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องต้องกันของทางเลือกกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมปรัชญาและวัฒนธรรม
องค์การ สมรรถภาพของแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
และงบประมาณ ความต้องกรในการอบรมบุคลากรและสิ ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และผลกระทบของ
ทางเลือกในระยะยาว เป็นต้น 

6) การนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านระหว่างแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยนำยุทธศาสตร์ที่องค์การกำหนดในแผนปฏิบัติผ่านระบบขององค์การ ยุทธศาสตร์ที่
นำไปปฏิบัติจะอยู ่ในรูปของแผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการ ภายใต้การมีงบประมาณที่เหมาะสม 
กระบวนการปฏิบัติควรมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อสถานการณ์ในการ
ปฏิบัติแตกต่างจากการคาดการณ์แผนยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติ จะช่วยให้การนำยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และยังอาจก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่อีกด้วย 

7) การกำกับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่มีความ
เป็นพลวัต ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนกระบวนการกำกับติดตาม
แผนยุทธศาสตร์เพื่อประเมินว่ากระบวนการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายมากน้อยเพียงใด และเพ่ือ
ปรับปรุงในกรณีท่ีมีความจำเป็น (Bryson, 1995 อ้างใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 115-135)   

ด้านเนื้อหายุทธศาสตร์ 
สำหรับกระบวนการจัดทำแผนในระยะต่อไปมีประเด็นเนื ้อหายุทธศาสตร์ที ่ควรนำมาพิจารณา

ดังต่อไปนี้ 
1) ประเด็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic goal): จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ของ

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งมี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านความฉลาดทางสติปัญญาเด็ก ( IQ) ด้านความฉลาด
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ทางอารมณ์เด็ก (EQ) ด้านครอบครัวเข้มแข็งและมีความอบอุ่น ด้านความสุขของคนไทย (World Happiness 
Index) ด้านอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ และด้านร้อยละของอำเภอที่บูรณาการงานสุขภาพจิตแล้วประชาชนมี
ความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ละตัวชี้วัดมีประเด็นที่เสนอให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

- ตัวชี้วัด IQ และ EQ: เป็นตัวชี้วัดที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่คิดว่ามีความเหมาะสมและ
สำคัญ โดยเสนอให้ควบรวมตัวชี้วัดทั้งสองตัวชี้วัดดังกล่าวเข้าด้วยกัน เป็นหนึ่งตัวชี้วัดเพื่อที่จะ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานจริงที่เป็นการดำเนินงานในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือให้เกิด 
IQ และ EQ ที่ดีในวัยเรียน 

- ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง: ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข้งและมีความอบอุ่นมีขอบเขตของความหมายที่
กว้างเกินไป จึงควรกำหนดตัวชี้วัดให้เจาะจง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเสนอให้ใช้ 
ตัวชี้วัดด้านสัมพันธภาพของครอบครัว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที ่เหมาะสมต่อแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติ และยังสัมพันกับปัญหาการฆ่าตัวตายด้วย 

- ตัวชี้วัดด้านความสุข (World Happiness Index) ควรเปลี่ยนไปใช้ใช้ตัวชี้วัดความสุขที่เหมาะสม
กับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ โดยมีทางเลือกคือ อาจใช้ตัวชี้วัดคนไทยมีสุขภาพจิตดีของกรม
สุขภาพจิต หรือ สร้างแบบประเมินความสุขที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติเป็น
การเฉพาะขึ้นมาใหม่ 

- ตัวชี ้ว ัดด้านอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ: ประเด็นที ่ต ้องนำมาพิจารณาคือ ควรจะนำแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายมาผนวกไว้เป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ
หรือไม่ ข้อดีของการนำยุทธศาสตร์การฆ่าตัวตายมารวมไว้ โดยให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ ่งใน
แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ จะทำให้แผนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรมสุขภาพจิตไม่หลายแผน
จนเกินไป แต่มีข้อควรระวังคือต้องบูรณาการกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้มีความกระชับ มิเช่น นั้นจะทำให้
แผนมีรายละเอียดเทอะทะมากเกินไป ส่วน ข้อดีของการแยกออกไปเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะทำให้
เกิดความชัดเจนของยุทธศาสตร์ แต่ข้อเสียคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนอาจแบกรับงานที่ต้อง
ประสานความร่วมมือจากต่างกระทรวงได้ยากกว่า การขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการระดับชาติ 

- ตัวชี้วัดร้อยละของอำเภอที่บูรณาการงานสุขภาพจิตแล้วคนไทยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี : มี
ข้อพิจารณาสามประการสำหรับตัวชี้วัดนี้ ประแรก คือ พิจารณานำออกจากแผนเนื่องจากประสบ
ความสำเร็จในระดับสูงแล้ว ประการที่สอง เปลี่ยนระดับจากตัวชี้วัดในระดับวิสัยทัศน์ ไปเป็น
ตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์ และประการที่สาม ควรปรับตัวชี้วัดไปเป็นระบบการบูรณาการระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

- กำหนดประเด็นตัวชี้วัดใหม่เพิ่มเติม ที่เน้นการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทุกช่วงวัย ยกตัวอย่าง เช่น คนไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตาม
ช่วงวัย หรือ คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
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2) ประเด็นความสอดคล้องกลมกลืนของแผนปฏิบัติการ: มีรายละเอียดบางประเด็นในแผนพัฒนา
สุขภาพจิตแห่งชาติที่สมควรพิจารณาปรับแก้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกัน โดยหลักมีดังต่อไปนี้ 

- ชื่อเป้าประสงค์ที่ 1.2 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบุว่า “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้คน
ไทยมีปัญญาอารมณ์ดี และมีความสุข” แต่ตัวชี้วัดภายในเป้าประสงค์ สอดคล้องกับคำว่า “คน
ไทยมีปัญญาอารมณ์ดี และมีความสุข” แต่ไม่สอดคล้องกับประเด็น “ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม” 
จึงอาจต้องเปลี่ยนชื ่อเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวชี้วัดและโครงการภายใน
เป้าประสงค์นี ้

- โครงการในตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ควรพิจารณานำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การสนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตมาไว้ตาม
ตัวชี้วัดนี้ แล้วย้ายโครงการที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถนะของผู้ป่วยสุขภาพจิตไปไว้ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 

- ประสงค์ที่ 3.1 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ การติดตามดูแลรักษาฟื้นฟู
ผู้ป่วยจิตเวช แต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นในเชิงขับเคลื่อนการดำเนินงาน จึงอาจพิจารณาเพ่ิม
ประเด็น ตัวชี้วัด หรือเป้าประสงค์ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตาม พรบ. สุขภาพจิต  ที่ปรับปรุง
ใน พ.ศ. 2562 เพื ่อให้ครอบคลุมการขับเคลื ่อนและผลักดันแผนสุขภาพจิตระดับชาติด้วย 
ยกตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ 90 ของอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัดมีการประชุม (อาจกำหนดปีละ 2 ครั้ง) ทั้งนี้ส่วนกลาง
จำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแก่ระดับพื้นที่
ด้วย 

3) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์: ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสุขภาพจิต
แห่งชาติ มีทางเลือกในการเขียนแผนว่าจะกำหนดแบบเดิมรายพันธกิจ หรือจะปรับใหม่เป็นรายประเด็น มี
รายละเอียดดังนี้ 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายพันธกิจ (แบบเดิม) มีข้อดีคือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกรมสุขภาพจิต ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของกรมสุขภาพจิตมีความคุ้นเคย และขับเคลื่อนไป
พร้อมกับ แผนปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิตได้ ส่วนจุดอ่อนของการเขียนในลักษณะตามพันธ
กิจของกรมสุขภาพจิต คือ หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกกรมสุขภาพจิตจะมีส่วนร่วมได้น้อย
ในฐานะผู้ใช้บริการจากกรมสุขภาพจิต (User) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพันธกิจของกรมสุขภาพจิต
เป็นหลักในทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ แล้วมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนเสริม ในบางประเด็น 
เช่น การส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในยุทธศาสตร์ที่ 1 การร่วมฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยในชุมชนตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และการส่งเสริมสวัสดิการการเข้าถึงสิทธิในการฟื้นฟูดูแลกลุ่มผู้บกพร่องทางจิต
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นต้น 
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การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายประเด็น (แบบใหม่) มีข้อดีคือ ความชัดเจนในการแสวงหา
ผู้มีส่วนร่วมในประเด็นด้านสุขภาพจิตซึ่งมีความเป็นรูปธรรม หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมอง
บทบาทของตนเองได้ชัดเจน ในฐานะเจ้าของร่วม (Co-owner) ยกตัวอย่างประเด็นยุทธศาสตรท์ี่
มีผู้เสนอว่าสามารถกำหนดได้ภายใต้แนวคิดนี้ เช่น ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆา่ตัว
ตาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและจิต
เวช ยุทธศาสตร์พัฒนาทักษะชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัย ด้านการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะในการบรรลุ 

4) การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ 
สำหรับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติควรมีการเพิ่มความถี่ และความครอบคลุมในการถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์ โดยอาจเพิ่มเติมผู้มีส่วนร่วมในเชิงประเด็นมากขึ้นเพื่อให้ระดับปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสทำความ
เข้าใจแลกเปลี่ยนประเด็นด้านสุขภาพได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารของกองยุทธศาสตร์ ของกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เสนอว่าควรมีบุคลากรจากกองสาธารณสุขท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมด้วย ในลักษณะ
เดียวกัน ผู้บริการจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เสนอว่า ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงประเด็น เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ ด้านการพัฒนาเด็ก 
ให้มีตัวแทนมาจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้านครอบครัว ให้มีตัวแทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ด้านผู้สูงวัย ให้มีตัวแทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ด้านสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ให้มีตัวแทนจากกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้ามามีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดการวางแผน แลกเปลี่ยน และการแปลงยุทธศาสตร์ 
ที่นำไปสู่เป้าหมายร่วมของต่างกระทรวงได้ 

ด้านการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ  

จากโครงสร้างในการเขียนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงจากประเด็นเป้าประสงค์ ไปสู่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แล้วข้ามไปเป็นโครงการ ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างโครงการที่จะนำไปตอบตัวชี้วัด
ตามเป้าประสงค์ และขาดภาพของความเชื่อมโยงว่า โครงการที่ปรากฏในแผน ได้ตอบความต้องการของ
เป้าประสงค์นั้นมากน้อยเพียงใด ในการเขียนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติระยะต่อไปจึงควรเพิ่มระดับความ
เชื่อมโยง ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของการเขียนแผนยุทธศาสตร์ และวางแผนความเชื่อมโยงตามแผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ของแผนในเบื้องต้นว่ากลยุทธ์ที่วางไว้เพียงพอต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนแล้วหรือไม่ 

 

8.4.2 ข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 

ทั้งแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตมีประเด็นสำคัญที่ควรนำไป
พิจารณาดังต่อไปนี้ 
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เนื้อหายุทธศาสตร์ 
1) ด้านโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 พิจารณาปรับรายละเอียดของโครงการตามแต่ละประเด็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายได้จริง โดยมีแนวทางคือ การจัดโครงการให้สมดุลและจำเป็นเป็น
เพียงพอต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของแผน โดยมีแนวทางคือ อาจจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็น
กลุ่มวัย ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หรือจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้นยังควรมีการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดทิศทางการดำเนินงานที่
ชัดเจน 

2) ด้านตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายต่าง ๆ ในแผน 
 ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ปรากฏในแผน ปรับค่าเป้าหมายบางตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ยกตัวอย่าง เช่น ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จที่ตัวเลขต่ำเกินสมรรถนะ ตัวชี้วัดร้อยละของ
อำเภอบูรณาการงานสุขภาพจิต หรือ ร้อยละของเด็กลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนา ที่บรรลุค่าเป้าหมายไปมากแล้ว 
เป็นต้น 

3) ด้านเนื้อหาในการพัฒนางานสุขภาพจิต 
 ประเด็นการยอมรับและการให้โอกาสต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เป็นประเด็นที่กรมสุขภาพจิตได้
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตรบัรู้
ได้ว่ามีความก้าวหน้ากว่าในอดีตมาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักต่อผู ้มี
ปัญหาสุขภาพจิต ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะคือให้มีการขยาย
โครงการสู่เครือข่ายกลุ่มใหม่ ๆ ทั้งท่ีเป็นการพัฒนาประชาชนทั่วไป และพัฒนาแกนนำเครือข่ายที่จะทำหน้าที่
ขยายความรู้ต่อในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเมืองซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของการพัฒนางานสุขภาพจิต 
ยกตัวอย่างแนวทางในการดำเนินงานคือ การเข้าไปเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในสถานที่อยู่อาศัยเขตเมือง เช่น  
หอพัก คอนโด หมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน/นิติบุคคลหมู่บ้าน สมาคมอาชีพต่าง ๆ ชมรมต่าง ๆ เป็น
ต้น 

กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
1) ด้านภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ 

 ควรมีการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์แก่ภาคีเครือข่ายและบุคลากรผู้ที่นำยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น จัดทำโครงการพัฒนาภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

2) ด้านการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
 เสนอให้มีโครงการในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเนื้อหายุทธศาสตร์ให้แก่องค์การ เครือข่ายที่ต้อง
นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยจัดให้มีการสัมมนาเป็นการเฉพาะในแต่ละปี 
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3) ด้านการแปลงค่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 นอกจากจะมีการแปลงค่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สู่ระดับภาพรวมแล้ว ควรแปลงค่าเป้าหมายใน
ระดับพ้ืนที่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนทีที่มีปัญหามาก กับพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้อย ให้กระจายค่าเป้าหมายตัวชี้วัดไว้
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ แล้วใช้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมระดับประเทศ 

การบริหารแผนยุทธศาสตร์ 
1) ด้านการสื่อสาร 

 การสื่อสารประเด็นสุขภาพจิตให้มีความเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมถึงความเกี่ยวข้องใน
แต่ละประเด็นสุขภาพจิต เนื่องจากการมีส่วนร่วมของแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ต้องใช้สรรพกำลังในการ
ขับเคลื่อนทางสังคมจากหลายด้าน ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือจากสายงานด้านสุขภาพจิต
จำนวนมากมองรูปธรรมของงานสุขภาพจิตไม่ออก อาจคิดว่าเป็นงานที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยสุขภาพจิตเพียงอย่าง
เดียว จึงทำ ให้ความรู้สึกร่วมในแผนน้อย และคิดว่าตนเองไม่ชำนาญเท่ากับแพทย์ที่อยู่ในกรมสุขภาพจิต จึง
ควรมีการพัฒนาศักภาพบุคลากรด้านสขภาพจิตให้หน่วยงานเครือข่าย ด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
สื่อสาร ตลอดจนการบริหารงานร่วมกันแบบบูรณาการ 

2) ด้านการประสานงาน 
 การทำงานในรูปแบบคณะกรรมการจะต้องมีสำนักเลขาธิการที่เข้มแข็ง ในการทำหน้าที่ประสาน
หน่วยงานที่หลากหลาย ปัญหาคือ สำนักงานเลขาฯ เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ มีบุคลาน้อย หมุนเวียนบ่อย และส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ชำนาญงาน การบริหารบางอย่างจึง
ขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หรือการเพิ่มอัตรากำลังให้มีตำแหน่งของบุคลากรที่
ชำนาญการ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยโครงสร้างอัตรากำลังที่สำคัญ
ของสำนักงานเลขาธิการ ควรประกอบด้วย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสุขภาพจิต ด้านยุทธศาสตร์และ
แผนงาน และด้านการบริหารองค์การ เป็นหลัก 

3) ด้านการกำกับติดตามประเมินผล 
 ควรมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานของยุทธศาสตร์
สุขภาพจิตแห่งชาติและควรมีการจัดทำแผนการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ  เช่น การจัดโครงการสัมมนา
ประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายระหว่างคณะทำงานที่อยู่ในคณะอนุกรรมการจัด
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โดยมีลักษณะเป็นวาระเฉพาะไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการที่เป็นทางการ 
แต่เป็นเวทีให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกระทรวง ซึ่งโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการทบทวนแผน 
และประเมินสถานการณ์หลังนำแผนไปปฏิบัติแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ด้วย 

4) ด้านงบประมาณและบุคลากร 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติต้องประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่หลายภาคส่วน 
โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับการประชุมเป็นปัจจัยสำคัญ ลักษณะของการบูรณาการงานกับพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่
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มักขาดแคลนงบประมาณในการจัดประชุมเป็นการเฉพาะ นอกจากนั้นหลายหน่วยงานยังต้องการบุคลากรที่มี
ความเชี ่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ซึ ่งมีสองประเด็นในด้านการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรคือ (1) 
คณะกรรมการควรมีมาตรการในการผลักดันเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพจิต ให้ครอบคลุมในระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยใช้หลักอ้างอิงเหตุผลที่ว่า สถานการณ์สุขภาพจิตหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จะยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการทรุดตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว ก่อให้เกิด
กลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ ้น และ (2) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในด้านสุขภาพจิตให้
เครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสาธารณสุข ที่ดำเนินงานในพ้ืนที่ ให้มีความรู้
ความสามารถในด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยเน้นขยายไปยังกลุ่มเครือข่ายกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นระดับ
ปฏิบัติการในหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการจัดทำ
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เช่น จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรจากเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น 
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สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ   
5. นายธนกร เทาศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
6. อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เพชรละออ  สถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 
7. ดร.ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) 

8. ดร.ศราวุฒิ อินทพนม  บริษัท สยาม วัน คอนซัลติ้ง จำกัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




