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องค์์การหลัักด้้านสุุขภาพจิิต หมายถึึง องค์์การท่ี่�ม่บที่บาที่หลััก เป็็นผู้้�นำาในการขัับเค์ล่ั�อนงานสุุขัภาพจิิตขัองป็ระเที่ศ

สุุขภาพจิิตดี้ หมายถึึง สุภาพท่ี่�ด่ีขัองจิิตใจิท่ี่�สุามารถึค์วบคุ์มอารมณ์์ มิให�เกิดีค์วามคั์บขั�องใจิ หร่อขััดีแย�งภายในจิิตใจิ  

สุามารถึป็รับตัวเขั�ากับสัุงค์มแลัะสิุ�งแวดีลั�อมไดี�อย่างม่ค์วามสุุขั หร่อสุภาพช่ีวิตท่ี่�เป็็นสุุขั (อ�างอิง : พจินานุกรมการสุาธารณ์สุุขัไที่ย

ฉบับราชีบัณ์ฑิิตยสุถึาน พ.ศ.2559) ซึึ่�งหมายรวมถึึง การม่ปั็ญญาด่ี แลัะม่ค์วามสุุขั

สัุงค์มแลัะเศรษฐกิจิมูลัค่์าสูุง หมายถึึง สุภาพสุังค์มท่ี่�เป็็นผู้ลัมาจิากการดีำาเนินการดี�านสุุขัภาพจิิตท่ี่�ที่ำาให�ป็ระชีาชีนไที่ย 

ซึึ่�งเป็็นที่รัพยากรแลัะทุี่นมนุษย์ท่ี่�สุำาคั์ญม่สุุขัภาพจิิตด่ี จินเป็็นกำาลัังหลัักในการพัฒนาป็ระเที่ศ ม่ค์วามสุามารถึในการแข่ังขััน 

ที่างเศรษฐกิจิขัองป็ระเที่ศให�เกิดีม้ลัค่์าสุ้งไดี�

กรมสุุขภาพจิิติ เป็็นองค์์การหลัักด้้านสุุขภาพจิิตของป็ระเทศ 

เพ่�อป็ระชาชนสุุขภาพจิิตดี้ สูุ่สัุงค์มแลัะเศรษฐกิจิมูลัค่์าสูุง 

วิิสัุยทััศน์

นิยามวิิสัุยทััศน์

Vision Statement
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1.  เด็ีกไที่ยม่ระดัีบสุติปั็ญญา (IQ) เฉล่ั�ยไม่ตำ�ากว่า 103

2.  เด็ีกไที่ยม่ค์วามฉลัาดีที่างอารมณ์์ (EQ) อย้่ในเกณ์ฑ์ิป็กติขึั�นไป็ ร�อยลัะ 85 

3.  อัตราการฆ่่าตัวตายสุำาเร็จิ ไม่เกิน 8.0 ต่อป็ระชีากรแสุนค์น 

4.  ค์นไที่ยม่สุุขัภาพจิิตด่ี ร�อยลัะ 90 
หมายเหตุ  การวัดีผู้ลัตัวช่ี�วัดีวิสัุยทัี่ศน์ เป็็นการวัดีผู้ลัลััพธ์สุุดีที่�าย (Ultimate Outcome) ขัองการดีำาเนินงานตามแผู้น ท่ี่�เป็็นผู้ลัมาจิากการดีำาเนินงานร่วมกันระหว่างกรม 

แลัะเค์ร่อข่ัายสุุขัภาพจิิตท่ี่�เก่�ยวขั�อง เพ่�อเฝ้้าระวังสุถึานการณ์์ที่างดี�านสุุขัภาพจิิตขัองป็ระเที่ศไที่ย

ตัิวิช้�วัิดผลกระทับัท่ั�เกิดจิากการดำาเนินงานเม่�อสิุ�นแผนปฏิิบััติิราชการฯ 

Ultimate Outcome

1) พัฒนาแลัะเผู้ยแพร่องค์์ค์วามร้� เที่ค์โนโลัย่ แลัะนวัตกรรมดี�านสุุขัภาพจิิต โดียใชี�หลัักฐานเชิีงป็ระจัิกษ์ เพ่�อให�เกิดีการนำาไป็ใชี�ป็ระโยชีน์

2) สุนับสุนุนการพัฒนาระบบสุุขัภาพจิิตค์รอบค์ลุัมทุี่กมิติในทุี่กระดัีบ 

3) สุร�างการม่สุ่วนร่วมเพ่�อให�ป็ระชีาชีนในทุี่กกลุ่ัมวัยสุามารถึด้ีแลัสุุขัภาพจิิตขัองตนเอง 
 ค์รอบค์รัว ชุีมชีน สัุงค์ม

4) พัฒนากลัไกแลัะกำาหนดีทิี่ศที่างการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิตขัองป็ระเที่ศ

พันธกิจิ
Mission Statement



Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจิบริการ
การม่จิิตใจิพร�อมให�บริการแลัะม่จิิตสุาธารณ์ะในการตอบสุนองค์วามต�องการขัองผู้้�รับบริการ โดียยึดีมั�นในป็ระโยชีน์สุ่วนรวม

Efficiency, Effectiveness, Equity ป็ระสิุทธิิภาพ ป็ระสิุทธิิผลั เสุมอภาค์
การที่ำางานโดียมุ่งผู้ลัสัุมฤที่ธิ� ม่ป็ระสิุที่ธิภาพ ม่ป็ระสิุที่ธิผู้ลั แลัะการป็ฏิิบัติงานดี�วยค์วามเสุมอภาค์ ถ้ึกต�องตามมาตรฐานวิชีาช่ีพ

Network สัุมพันธ์ิเค์ร่อข่าย
การพัฒนาเค์ร่อข่ัาย ป็ระสุานค์วามสัุมพันธ์ในการที่ำางานร่วมกับเค์ร่อข่ัายดี�วยจิิตใจิท่ี่�เปิ็ดีกว�าง เร่ยนร้�รับฟัังค์วามคิ์ดีเห็นท่ี่�แตกต่าง 
เพ่�อให�เกิดีผู้ลัสุำาเร็จิแลัะม่ค์วามสุุขั

Teamwork ทำางานเป็็นทีม
การที่ำางานเป็็นท่ี่ม ม่ค์วามสุามัค์ค่์ การผู้นึกสุายสัุมพันธ์ การม่นำ�าใจิช่ีวยเพ่�อนร่วมงาน การป็ระสุานใจิแลัะกาย 
บนพ่�นฐานขัองการแบ่งปั็นค์วามรัก ค์วามเขั�าใจิ การให�อภัย แลัะการม่สุ่วนร่วมในการกำาหนดีเป้็าหมาย 

Accountability โป็ร่งใสุตรวจิสุอบได้้
การป็ฏิิบัติงานดี�วยค์วามซ่ึ่�อสัุตย์สุุจิริต โป็ร่งใสุตรวจิสุอบไดี� ม่ค์วามรับผิู้ดีชีอบต่อหน�าท่ี่� 
โดียยึดีหลัักธรรมาภิบาลัเป็็นบรรทัี่ดีฐาน แลัะพร�อมเปิ็ดีเผู้ยขั�อม้ลั

Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเน่�อง
การเร่ยนร้�อย่างต่อเน่�องขัองบุค์ลัากร ท่ี่มงานแลัะองค์์การ ในการพัฒนาค์วามร้� ค์วามเขั�าใจิทัี่กษะ ป็ระสุบการณ์์
ตลัอดีจินองค์์ค์วามร้�ใหม่ๆ พร�อมทัี่�งยังต�องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่�อง แลัะกลั�าเผู้ชิีญกับสุถึานการณ์์ท่ี่�เป็ล่ั�ยนแป็ลัง

ค่่านิยมหลัก
Core Value
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 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
  ป็ี 2566 ป็ี 2567 ป็ี 2568 ป็ี 2569 ป็ี 2570

ประเด็นยุทัธศาสุติร์ทั่� 
ยกระดับัการสุ่�อสุารสุร้างค่วิามรอบัรู้ด้านสุุขภาพจิิติด้วิยหลักฐานเชิงประจิักษ์

เป็้าป็ระสุงค์์ : ป็ระชีาชีนม่ค์วามรอบร้�ดี�านสุุขัภาพจิิต

1
 

ตัวช้ีวัด้เป้็าป็ระสุงค์์
 เป้็าหมาย

 ระยะค์ร่�งแผนฯ ปี็ 2568 ระยะส้ิุนแผนฯ ปี็ 2570
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1.1 พัฒนาระบบการสุ่�อสุาร
ป็ระชีาสุัมพันธ์เพ่�อสุร�าง
ค์วามตระหนักร้�ดี�าน 
สุุขัภาพจิิต

1.1.1 ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนท่ี่�ไดี�รับขั�อม้ลั
สุุขัภาพจิิตท่ี่�ถ้ึกต�องแลัะเป็็นปั็จิจุิบัน 
สุามารถึนำาขั�อม้ลัดี�านสุุขัภาพจิิตไป็ใชี�
ป็ระโยชีน์

 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 65 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 75 ร�อยลัะ 80 1)  พัฒนาระบบการจิัดีการค์วามร้�ให�กับป็ระชีาชีนผู้่านสุ่�อ 
ม่การถึอดีบที่เร่ยนให�ป็ระชีาชีนม่ค์วามร้� แลัะตระหนักร้�
ในเร่�องขัองสุุขัภาพจิิต (Public Mental Health 
Literacy) ในแต่ลัะกลัุ่มวัยแลัะกลัุ่มเฉพาะหร่อ 
กลัุ่มเป็ราะบาง

ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนม่ค์วามรอบร้�ดี�านสุุขัภาพจิิต ร�อยลัะ 75 ร�อยลัะ 85
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2)  พัฒนาระบบสุ่�อสุารป็ระชีาสุัมพันธ์ที่่�ที่ันต่อสุถึานการณ์์
ขัองสัุงค์ม ที่ำาให�ป็ระชีาชีนเขั�าถึึงเที่ค์โนโลัย่/องค์์ค์วามร้�
ดี�านสุุขัภาพจิิต นำาไป็ใชี�ป็ระโยชีน์ไดี�ง่าย แลัะสัุงค์ม 
ม่ค์วามตระหนักในการด้ีแลัเฝ้้าระวังปั็ญหาสุุขัภาพจิิต
ในทิี่ศที่างท่ี่�ถ้ึกต�องเหมาะสุม ดี�วยมาตรฐานขัอง 
กรมสุุขัภาพจิิต

3)  พัฒนาองค์์ค์วามร้� สุ่�อสุุขัภาพจิิตดี�านการค์วบค์ุม
ป็้องกันภัยค์ุกค์ามต่อสุุขัภาพจิิต ที่่�ป็รากฏิในสุ่�อต่างๆ 
ให�ม่ขั�อม้ลัหร่อเน่�อหาที่่�ม่ค์ุณ์ภาพแลัะจิำาเป็็น 
ต่อป็ระชีาชีน โดียให�ผู้้�เชี่�ยวชีาญดี�านสุุขัภาพจิิตเขั�ามา 
ม่สุ่วนร่วมในการพัฒนาแลัะให�ขั�อเสุนอแนะ รวมถึึง 
การวิจิัยที่่�จิะชี่วยสุร�างองค์์ค์วามร้�แลัะแนวที่าง 
การป็ฏิิบัติที่่�ดี่

4)  บ้รณ์าการการที่ำางานเป็็นท่ี่ม ระหว่างกรมสุุขัภาพจิิต 
กับ Social Media Influencer ใน Platform สุำาคั์ญ

5)  พัฒนาศักยภาพบุค์ลัากรให�ม่ทัี่กษะ ในการสุ่�อสุาร
ป็ระชีาสัุมพันธ์ / สุร�าง Content ให�ถ้ึกต�องตรงใจิ 
ในการสุ่�อสุารป็ระชีาสุัมพันธ์กับกลัุ่มเป็้าหมายให�เกิดี
ค์วามตระหนักร้�

6)  ใชี� Social Listening หร่อ Newsclipping Platform 
เพ่�อจิับกระแสุแลัะป็ระเมินค์วามต�องการดี�าน 
สุุขัภาพจิิตขัองสุาธารณ์ชีน

1.1.2 ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนที่่�เชี่�อมั�น 
แลัะสุ่งต่อขั�อม้ลัดี�านสุุขัภาพจิิต

 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 65 ร�อยลัะ 70
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1) สุร�างเค์ร่อขั่ายในชี่องที่าง Ground War โดียม่บที่บาที่
ร่วมกันในการพัฒนาสุ่�อ ชี่องที่างการให�ค์วามร้�  
การสุร�างที่ัศนค์ติ ค์วามตระหนักแลัะกลัไกการสุร�าง
ค์วามรอบร้�สุุขัภาพจิิตในระดีับสุังค์ม ชีุมชีน ค์รอบค์รัว 
แลัะบุค์ค์ลั

2)  พัฒนาช่ีองที่างการค์�นหาขั�อม้ลัแลัะการด้ีแลัสุุขัภาพจิิต
ท่ี่�หลัากหลัาย ให�สุามารถึป็ระเมิน ค์�นหาค์วามร้� รวมถึึง
สุ่งเสุริมสุุขัภาพจิิตไดี�ดี�วยตนเอง เช่ีน ผู่้าน Application 
ผู่้าน Line หร่อ Social Media หร่อผู่้านเค์ร่อข่ัายบุค์ค์ลั 
เช่ีน อาสุาสุมัค์รสุาธารณ์สุุขั หร่อสุ่�อมวลัชีนที่�องถิึ�น

3)  พัฒนาข่ัดีค์วามสุามารถึป็ระชีาชีน ให�สัุงเกตตนเองไดี�
เม่�อม่ป็ัญหาสุุขัภาพจิิต ป็ระเมินตนเองเป็็น รวมถึึง
ที่ักษะในการจิัดีการป็ัญหาสุุขัภาพจิิตเบ่�องต�น หร่อ 
การหาแหลั่งบริการสุุขัภาพจิิต ตลัอดีจินการชี่วยเหลั่อ
ค์นใกลั�ชีิดีที่่�ม่ป็ัญหาสุุขัภาพจิิตไดี� โดียบ้รณ์าการร่วมกับ
หลัักสุ้ตรแลัะกิจิกรรมการเร่ยนร้�ต่างๆ

4)  พัฒนาหลัักสุ้ตรค์วามร้�/แนวที่างเพ่�อเสุริมสุร�าง 
ค์วามรอบร้�สุำาหรับกลัุ่มเป็้าหมายที่่�ม่ค์วามรอบร้� 
ดี�านสุุขัภาพจิิตไม่เพ่ยงพอ

1.2.1 ร�อยลัะขัองพ่�นที่่�ที่่�ม่ระบบการ
เสุริมสุร�างค์วามรอบร้�ดี�านสุุขัภาพจิิต  
l ระดีับเขัตสุุขัภาพ
l ระดีับจิังหวัดี 
l ระดีับอำาเภอ

1.2.2 ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนท่ี่�ม่
พฤติกรรมสุุขัภาพจิิตท่ี่�พึงป็ระสุงค์์ 
ตามป็ระเด็ีนปั็ญหาในพ่�นท่ี่�

1.2 พัฒนาระบบการสุร�าง
ค์วามรอบร้�สุุขัภาพจิิต 
ที่่�สุอดีค์ลั�องกับบริบที่ 
การดีำาเนินงานในพ่�นที่่�

 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 85 ร�อยลัะ 100
 ร�อยลัะ 35 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 65 ร�อยลัะ 75
 ร�อยลัะ 15 ร�อยลัะ 25 ร�อยลัะ 35 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 55

 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 75 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 85 ร�อยลัะ 90

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 7
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 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
  ป็ี 2566 ป็ี 2567 ป็ี 2568 ป็ี 2569 ป็ี 2570

1)  จิัดีเวที่่/ชี่องที่างให�ค์วามร้�ขั�อม้ลัขั่าวสุารในการดี้แลั
สุุขัภาพจิิตที่่�เป็็นร้ป็แบบเฉพาะ ในสุถึานการณ์์ฉุกเฉิน/
วิกฤติ/กระแสุสุังค์ม

2)  พัฒนาองค์์ค์วามร้�แลัะเที่ค์โนโลัย่การนำาไป็ใชี�ให�ที่ัน
สุถึานการณ์์ฉุกเฉิน/วิกฤติ/กระแสุสุังค์ม เพ่�อให�
ป็ระชีาชีนรับร้�การเฝ้้าระวังดี้แลัสุุขัภาพจิิตไดี�เหมาะสุม

3)  พัฒนาระบบการสุ่�อสุารค์วามเสุ่�ยงดี�านสุุขัภาพจิิต  
ในภาวะฉุกเฉินแลัะเชี่�อมโยงระบบฐานขั�อม้ลั ระบบ
จิัดีการขั�อม้ลั ระบบการให�ค์วามร้�ขั�อม้ลัขั่าวสุาร  
ช่ีองที่างช่ีวยเหล่ัอในการด้ีแลัสุุขัภาพจิิตท่ี่�เป็็นร้ป็แบบ
เฉพาะในสุถึานการณ์์วิกฤติ เช่ีน สุายด่ีวน แหล่ังด้ีแลั 
ผู้้�ป็ระสุบวิกฤติ เป็็นต�น แลัะม่การติดีตามป็ระเมิน
สุถึานการณ์์ เพ่�อตอบโต�สุถึานการณ์์ไดี�ทัี่นเวลัา แลัะ 
ม่ป็ระสิุที่ธิภาพ เพ่�อให�ป็ระชีาชีนม่ค์วามร้� สุร�างค์วาม
ตระหนัก แลัะลัดีค์วามต่�นตระหนกในสุถึานการณ์์วิกฤติ

4)  กำาหนดีมาตรการ/แนวที่างการดีำาเนินงานการสุ่�อสุาร
ค์วามเสุ่�ยงดี�านสุุขัภาพจิิต เพ่�อป้็องกัน/ลัดีผู้ลักระที่บ 
ท่ี่�เกิดีจิากภาวะฉุกเฉินแลัะสุาธารณ์ภัย

5)  วิเค์ราะห์สุถึานการณ์์ค์วามเสุ่�ยงต่อวิกฤติสุุขัภาพจิิต 
ในพ่�นท่ี่� เพ่�อเฝ้้าระวัง ป้็องกัน แลัะลัดีค์วามรุนแรง 
ดี�านสุุขัภาพจิิต รวมถึึงสุร�างท่ี่มสุ่�อสุารค์วามเสุ่�ยงใน
ระดัีบพ่�นท่ี่�ให�ม่ค์วามเขั�มแข็ัง

6)  จัิดีที่ำาแผู้นการสุ่�อสุารสุุขัภาพจิิตในภาวะวิกฤติ 
สุุขัภาพจิิต

1.3.1 จิำานวนป็ระเดี็นการสุ่�อสุารเพ่�อ
ตอบสุนองสุุขัภาพจิิตในภาวะวิกฤติ
สุุขัภาพจิิต

1.3.2 ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนที่่�เขั�าถึึงแลัะ
รับร้�ค์วามร้�สุุขัภาพจิิตในสุถึานการณ์์
วิกฤติ

1.3.3 ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนที่่�ม่ค์วาม
รอบร้�ดี�านสุุขัภาพจิิตในสุถึานการณ์์
วิกฤติ

 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง

 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 65 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 75

 

 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 65 ร�อยลัะ 70
      

1.3 สุร�างระบบการสุ่�อสุาร
ค์วามรอบร้�สุุขัภาพจิิต 
ในสุถึานการณ์์วิกฤติ
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ประเด็นยุทัธศาสุติร์ทั่� 

กลัยุทธิ์ / ตัวชี้วัด้ / แนวทางการด้ำาเนินงานภายใต้ป็ระเด้็นยุทธิศาสุตร์ที� 2

 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
  ป็ี 2566 ป็ี 2567 ป็ี 2568 ป็ี 2569 ป็ี 2570

เร่งพัฒนาระบับัสุุขภาพจิิติด้วิยนวิัติกรรมและเทัค่โนโลย่ดิจิิทััลทั่�รองรับังานสุุขภาพจิิติในอนาค่ติ

เป็้าป็ระสุงค์์ : ป็ระชีาชีนเขั�าถึึงระบบสุุขัภาพจิิตดี�วยนวัตกรรมแลัะเที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั

2.1 พัฒนานวัตกรรมแลัะ
เที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลัในการ
พัฒนาระบบสุุขัภาพจิิต

2.1.1 จิำานวนนวัตกรรมสุุขัภาพจิิต 
ที่่�สุามารถึนำาไป็ใชี�ป็ระโยชีน์แลัะสุร�าง
ม้ลัค์่าไดี�

 5 เร่�อง 5 เร่�อง 5 เร่�อง 5 เร่�อง 5 เร่�อง 1)  สุร�างระบบฐานขั�อม้ลักลัางที่่�รวบรวมองค์์ค์วามร้� 
นวัตกรรม งานวิจิัยต่างๆ เที่ค์โนโลัย่การป็ระเมินแลัะ
เที่ค์โนโลัย่อ่�นๆ เพ่�อให�ง่ายต่อการเลั่อกใชี�งาน 

ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนที่่�เขั�าถึึงระบบสุุขัภาพจิิตดี�วยนวัตกรรม/เที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั  
 - ป็ระชีาชีนที่ั�วไป็ ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 60
 - ป็ระชีาชีนกลุ่ัมเสุ่�ยงต่อปั็ญหาสุุขัภาพจิิต ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70
 - ผู้้�ม่ปั็ญหาสุุขัภาพจิิตแลัะผู้้�ป่็วยจิิตเวชี ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80

2
 

ตัวช้ีวัด้เป้็าป็ระสุงค์์
 เป้็าหมาย

 ระยะค์ร่�งแผนฯ ปี็ 2568 ระยะส้ิุนแผนฯ ปี็ 2570

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 9
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 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
  ป็ี 2566 ป็ี 2567 ป็ี 2568 ป็ี 2569 ป็ี 2570

2.1.2 จิำานวนเที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั 
ดี�านสุุขัภาพจิิตที่่�สุามารถึนำาไป็ใชี�
ป็ระโยชีน์แลัะสุร�างม้ลัค์่าไดี� 

 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2) พัฒนาเหม่องขั�อม้ลั (Data Lake) ขัองกรมสุุขัภาพจิิต 
ที่่�สุามารถึผู้ลัิต / สุังเค์ราะห์ชีุดีขั�อม้ลัดี�านสุุขัภาพจิิต 
ที่่�นำาไป็ใชี�ให�เกิดีป็ระโยชีน์  รวมถึึงพัฒนาชีุดีขั�อม้ลั
มาตรฐานดี�านสุุขัภาพจิิตขัองกรมสุุขัภาพจิิตให� 
เช่ี�อมต่อกัน (Clinical / Social Determinant /  
ขั�อม้ลัสุุขัภาพจิิตทีุ่กกลัุ่มวัย) 

3)  สุนับสุนุนกลัไกการดีำาเนินงานดี�านสุุขัภาพจิิตดีิจิิที่ัลั 
ให�สุอดีค์ลั�องกับแผู้นพัฒนาดีิจิิที่ัลักรมสุุขัภาพจิิต  
ฉบับที่่� 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ดี�วยการพัฒนาร้ป็แบบ
การบริการแลัะการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิต ดี�วยระบบ
เที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั เชี่น Big data, IoT, AI, Metaverse 

4)  สุร�าง/พัฒนานวัตกรรมการดี้แลัสุุขัภาพจิิต (Smart 
Psychosocial Care) สุำาหรับกลัุ่มผู้้�ไดี�รับผู้ลักระที่บ
ดี�านสุุขัภาพจิิตให�ค์รอบค์ลุัมป็ระชีาชีนทุี่กกลุ่ัม  
โดียเฉพาะกลุ่ัมเป็ราะบางที่างสัุงค์ม (ผู้้�ป่็วยโรค์เร่�อรัง 
ผู้้�พิการ ผู้้�เร่ร่อน ผู้้�ถ้ึกที่อดีทิี่�ง ผู้้�ตกงาน แรงงาน 
นอกระบบ ผู้้�ไม่ม่สัุญชีาติ แรงงานต่างดี�าว ผู้้�ไม่ม่ 
บัตรป็ระชีาชีน อาสุาสุมัค์รแรงงานต่างดี�าว ผู้้�ป็่วย
สุุขัภาพจิิต ฯลัฯ) โดียให�สุอดีค์ลั�องกับแผู้นงานวิจิัยขัอง
กรมสุุขัภาพจิิต

5)  สุร�าง/พัฒนานวัตกรรมสุุขัภาพจิิตดี�วยร้ป็แบบ
เที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั ในการให�ค์ำาป็รึกษาแลัะให�ค์ำาแนะนำา

 ดี�านสุขุัภาพจิติ สุำาหรบัผู้้�ท่ี่�ม่ปั็ญหาสุุขัภาพจิติเบ่�องต�นไดี� 

10 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต
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 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
  ป็ี 2566 ป็ี 2567 ป็ี 2568 ป็ี 2569 ป็ี 2570

2.2.1 ร�อยลัะการเขั�าถึึงบริการสุุขัภาพจิิต
ขัองผู้้�ป็่วยจิิตเวชีแลัะญาติดี�วยระบบ
ดีิจิิที่ัลั

2.2.2 ร�อยลัะขัองผู้้�ป็่วยโรค์จิิตเวชีกลัุ่ม 
ที่่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่อการก่อค์วามรุนแรง 
(SMI-V) ไดี�รับการดี้แลัเฝ้้าระวังต่อเน่�อง
บนระบบดีิจิิที่ัลัโดียไม่กลัับเป็็นซึ่ำ�า

 ร�อยลัะ 30 ร�อยลัะ 35 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 50

 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 90

2.2 จิัดีร้ป็แบบบริการ
สุุขัภาพจิิตแลัะจิิตเวชีที่่�ม่
ค์ุณ์ภาพ บนฐานนวัตกรรม 
แลัะเที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั

1)  จัิดีระบบบริการท่ี่�พร�อมใชี�แลัะตอบสุนองเที่ค์โนโลัย ่
ท่ี่�พัฒนาอย่างรวดีเร็ว โดียป็รับเป็ล่ั�ยนการบริการขัอง
หน่วยบริการจิิตเวชีให�เป็็น Virtual Hospital แลัะ 
Metaverse Hospital

2)  เสุริมสุร�างชุีดีสุ่�อ เที่ค์โนโลัย่ดิีจิิทัี่ลั ให�ไดี�มาตรฐานแลัะ 
ม่ค์วามเหมาะสุมกับผู้้�ใชี� 

3)  สุร�างสุถึานที่่� สุภาพแวดีลั�อมให�ม่ค์ุณ์ภาพในการให�
บริการสุุขัภาพจิิตที่่�เอ่�อต่อการดี้แลัผู้้�ป็่วยจิิตเวชี 
อย่างต่อเน่�อง ให�เป็็น Smart Hospital with Healing 
Environment ท่ี่�เหมาะแก่ผู้้�ป่็วยแต่ลัะกลุ่ัมวัย  
กลุ่ัมปั็ญหาเฉพาะดี�าน เช่ีน จิิตเวชียาเสุพติดี แลัะ 
นิติจิิตเวชี เป็็นต�น จินผู้้�ป่็วยสุามารถึค่์นสุ่้สุุขัภาวะ 
(Recovery) แลัะม่คุ์ณ์ภาพช่ีวิตท่ี่�ด่ี

4)  พัฒนาหน่วยบริการอย่างต่อเน่�องดี�านคุ์ณ์ภาพตาม
มาตรฐาน (HA) แลัะค์วามเช่ี�ยวชีาญตามค์วามเป็็นเลิัศ
ขัองหน่วยบริการสุุขัภาพจิิตแลัะจิิตเวชี  
(Excellence Center) 

5)  จิัดีบริการเชีิงรุกแลัะอุป็กรณ์์พาหนะเค์ลั่�อนที่่�ในการ 
เขั�าถึึงชีุมชีนที่่�พร�อมใชี� แลัะตอบรับเที่ค์โนโลัย่ที่่�พัฒนา
อย่างรวดีเร็ว (Mobile Digital Mental Services) 

6)  พัฒนาเค์ร่�องม่อดี�านสุุขัภาพจิิตที่่�สุอดีค์ลั�องกับค์วาม
สุนใจิ ค์วามต�องการขัองป็ระชีาชีน แลัะม่ค์วามง่าย 
ต่อการใชี�งาน (User Friendly) แลัะตรงตามบริบที่ เช่ีน 
ภาษา ชีาติพันธุ์ อายุ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 11
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6)  พัฒนาร้ป็แบบ/ชี่องที่างการเขั�าถึึงเที่ค์โนโลัย่แลัะ
โป็รแกรมการดี้แลัสุุขัภาพจิิตให�ม่ป็ระสุิที่ธิภาพ  
ที่ั�งป็ระชีาชีนที่ั�วไป็ กลัุ่มเสุ่�ยง กลัุ่มป็่วย

7)  พัฒนาร้ป็แบบ/ช่ีองที่าง การติดีตามเพ่�อเฝ้้าระวัง 
อาการกำาเริบ พฤติกรรมรุนแรง บริการการให�ค์ำาป็รึกษา 
ป็ระเมินอาการ เยย่วยาจิิตใจิ จัิดีสุ่งยาจิิตเวชี  
อย่างป็ลัอดีภัยแลัะม่ป็ระสิุที่ธิภาพ ดี�วยนวัตกรรมแลัะ
เที่ค์โนโลัย่ดิีจิิทัี่ลั

12 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต



ประเด็นยุทัธศาสุติร์ทั่� 
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 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
  ป็ี 2566 ป็ี 2567 ป็ี 2568 ป็ี 2569 ป็ี 2570

สุร้างเค่รือข่ายพลเม่องสุุขภาพจิิติด่

เป็้าป็ระสุงค์์ : ป็ระชีาชีนม่สุ่วนร่วมในการสุร�างชีุมชีนแลัะสุังค์มสุุขัภาพจิิตดี่

 
ตัวช้ีวัด้เป้็าป็ระสุงค์์

 เป้็าหมาย

 ระยะค์ร่�งแผนฯ ปี็ 2568 ระยะส้ิุนแผนฯ ปี็ 2570

3.1 รวมพลัังภาค์่เค์ร่อขั่าย
สุร�างแลัะขัับเค์ลั่�อนพลัเม่อง
สุุขัภาพจิิตดี่

3.1.1 ร�อยลัะขัองอำาเภอที่่�ม่เค์ร่อขั่าย
งานสุุขัภาพจิิตที่่�เขั�าร่วมสุร�างเค์ร่อขั่าย
พลัเม่องสุุขัภาพจิิตดี่ 

 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60 1)  สุนับสุนุนระบบการดี้แลัเค์ร่อขั่าย ในการสุ่งเสุริม
ป็้องกันผู้้�ม่ป็ัญหาดี�านสุุขัภาพจิิตแลัะจิิตเวชี ค์รอบค์ลัุม
ระดีับป็ฐมภ้มิแลัะทีุ่ติยภ้มิ

2)  สุร�างแลัะกำากับมาตรฐานการดีำาเนินงานแลัะพัฒนา
ศักยภาพเค์ร่อขั่ายงานสุุขัภาพจิิต ที่ั�งภาค์รัฐแลัะเอกชีน

จิำานวนเค์ร่อขั่ายพลัเม่องที่่�เขั�ามาม่สุ่วนร่วมในการสุร�างสุังค์มสุุขัภาพจิิตดี่ 10 เค์ร่อขั่าย 20 เค์ร่อขั่าย

3

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 13
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3)  สุร�างเสุริมศักยภาพขัองเค์ร่อขั่ายงานสุุขัภาพจิิต ในการ
วิเค์ราะห์ สุังเค์ราะห์ขั�อม้ลัดี�านเที่ค์โนโลัย่สุารสุนเที่ศ 
แลัะจิัดีระบบนิเวศงานสุุขัภาพจิิตที่่�สุอดีค์ลั�องกับบริบที่
ขัองพ่�นที่่� 

4)  สุร�างเสุริมที่ักษะเค์ร่อขั่ายงานสุุขัภาพจิิต ในการสุ่�อสุาร
ค์วามร้�ดี�านสุุขัภาพจิิตให�กับป็ระชีาชีนในชีุมชีน

5)  สุร�างเสุริมพลัังค์วามเขั�มแขั็งสุถึาบันค์รอบค์รัวแลัะ 
เค์ร่อขั่ายผู้้�ดี้แลัผู้้�ม่ป็ัญหาสุุขัภาพจิิตแลัะผู้้�ป็่วยจิิตเวชี

6)  วางแผู้นจิิตอาสุาเพ่�อสัุงค์ม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ขัององค์์การอย่างต่อเน่�อง

 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60

 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80

3.1.2 ร�อยลัะขัองบุค์ลัากรในเค์ร่อขั่าย
พลัเม่องสุุขัภาพจิิตดี่ที่่�ไดี�รับการพัฒนา
ศักยภาพจินสุามารถึเป็็นที่่มนำาดี�าน
สุุขัภาพจิิต (Mental Health Leader) 

3.1.3 ร�อยลัะขัองบุค์ลัากรในเค์ร่อขั่าย
พลัเม่องสุุขัภาพจิิตดี่ที่่�ไดี�รับการพัฒนา
ศักยภาพจินสุามารถึเป็็นค์นกลัางที่่�นำา
ป็ระชีาชีนเขั�าสุ้่ระบบบริการสุุขัภาพจิิต 
(Gate Keeper)

14 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต

3.2 สุ่งเสุริมแลัะพัฒนา
ระบบการดี้แลัสุุขัภาพจิิต
ชีุมชีน

3.2.1 ร�อยลัะขัองเค์ร่อขั่ายที่่�ม่
การดีำาเนินงานตามระบบบริหารจิัดีการ
เค์ร่อขั่ายงานสุุขัภาพจิิต 

3.2.2 ร�อยลัะขัองเค์ร่อขั่ายที่่�ม่สุ่วนร่วม
ในการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิตในชีุมชีน

3.2.3 ร�อยลัะขัองจิังหวัดีที่่�ม่กลัุ่ม
สุนับสุนุนที่างสุังค์ม (Social Support 
Group)

 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60

 ร�อยลัะ 50  ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 90

 ร�อยลัะ 50  ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 65 ร�อยลัะ 70

1)  สุนับสุนุนให�เกิดีชีมรมหร่อสุมาค์มสุุขัภาพจิิตด่ี 
อย่างยั�งย่น ในหม่้ผู้้�สุ้งอายุติดีสัุงค์ม (ผู้้�ใหญ่ใจิด่ี  
ผู้้�ใหญ่สุุขัภาพจิิตด่ี) แลัะม่กิจิกรรมด้ีแลัผู้้�สุ้งอายุติดีบ�าน  
ติดีเต่ยง ให�ม่สุุขัภาพกาย สุุขัภาพจิิตด่ี

2)  สุร�างสุนับสุนุนศ้นย์การดี้แลัผู้้�สุ้งอายุแลัะผู้้�ป็่วยจิิตเวชี 
(Day Care and Night Care) ภายในชีุมชีน

3) พัฒนาระบบการดี้แลัผู้้�ป็่วยจิิตเวชีแบบไร�บ�าน (จิิตเวชี
เร่�อรัง จิิตเวชีเดี็กแลัะวัยรุ่น) ในชีุมชีนให�ม่ป็ระสุิที่ธิภาพ
มากขัึ�น 

4)  สุร�างระบบเฝ้้าระวังสุุขัภาพจิิตชีุมชีน Early Warning 
Sign ให�กับป็ระชีาชีน สุามารถึสุังเกตสุัญญาณ์เต่อน
ขัองป็ัญหาสุุขัภาพจิิตแลัะดี้แลัสุุขัภาพจิิตเบ่�องต�นไดี�
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5) เสุริมพลัังเค์ร่อข่ัายใหม่ในการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิต  
เช่ีน อบจิ. เที่ศบาลั อป็ที่. อบต. พัฒนาชุีมชีนจัิงหวัดี 
ป็ระกันสัุงค์มจัิงหวัดี แรงงานจัิงหวัดี หน่วยก้�ช่ีพก้�ภัย 
เค์ร่อข่ัายผู้้�พิการที่างจิิต องค์์กรเอกชีน นิติบุค์ค์ลัท่ี่�อย้่
อาศัย (บ�านจัิดีสุรร/ค์อนโดีมิเน่ยม/อพาร์ตเมนต์) ม้ลันิธิ 
สุมาค์ม ชีมรม หน่วยงาน NGO 

6)  สุนับสุนุนให�เกิดีเค์ร่อขั่าย/กลัุ่มสุนับสุนุนที่างสุังค์ม 
(Social Support Group) ที่่�เชี่�อมโยงกับการ 
ดีำาเนินงานดี�านสุุขัภาพจิิตภายใต�ธรรมน้ญสุุขัภาพ

3.3 ขัับเค์ลั่�อนแลัะผู้ลัักดีัน
การแก�ป็ัญหาสุุขัภาพจิิต
ในระดีับจิังหวัดีแลัะระดีับ
ป็ระเที่ศ 

3.3.1 ร�อยลัะขัองจิังหวัดีที่่�นำากลัไก
การดีำาเนินงานที่างกฎหมายแลัะ
มาตรการอ่�นมาใชี�ป็ระโยชีน์ในการดี้แลั
สุุขัภาพจิิตป็ระชีาชีน

 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 90 ร�อยลัะ 100 1)  ผู้ลัักดีันนโยบายยุที่ธศาสุตร์การป็้องกันการฆ่่าตัวตาย
แลัะงานสุุขัภาพจิิตระดีับจิังหวัดีผู้่านค์ณ์ะอนุกรรมการ
ป็ระสุานงานเพ่�อการบังค์ับใชี�กฎหมายว่าดี�วยสุุขัภาพจิิต
ระดีับจิังหวัดีภายใต�พระราชีบัญญัติสุุขัภาพจิิต 

2)   ผู้ลัักดีันกฎหมายที่่�เก่�ยวขั�องกับการดี้แลัสุุขัภาพจิิตแลัะ
มาตรฐานการดี้แลัสุุขัภาพจิิตที่่�ม่ผู้ลักระที่บต่อสุังค์ม  
รวมที่ั�งการจิัดีที่ำาขั�อเสุนอแนะแลัะนโยบายระดีับชีาติ

3)  ขัับเค์ล่ั�อนนโยบายสุาธารณ์ะดี�านสุุขัภาพจิิต  
ในระดัีบเขัตสุุขัภาพ แลัะระดัีบจัิงหวัดี

4) เสุริมการบ้รณ์าการงานสุุขัภาพจิิตที่่�เก่�ยวขั�องกับ 
สุุขัภาพจิิตในเขัตสุุขัภาพ แลัะจิังหวัดี โดียผู้ลัักดีัน
ป็ระเดี็นสุุขัภาพจิิตเขั�าสุ้่แผู้นพัฒนาเขัตสุุขัภาพแลัะ 
แผู้นพัฒนาจิังหวัดี โดียบ้รณ์าการกับหน่วยงาน ที่ั�งใน
แลัะนอกกระที่รวงสุาธารณ์สุุขั
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5)  สุนับสุนุนภาค์รัฐบาลั ภาค์เอกชีน แลัะภาค์สุ่วนต่างๆ  
ในสัุงค์มสุำาหรับการผู้ลัักดัีนให�เกิดีนโยบายท่ี่�ค์ำานึงถึึง
สุุขัภาพจิิตขัองป็ระชีาชีน แลัะสุร�างกลัไกการที่ำางาน 
ร่วมกันให�ม่ค์วามเช่ี�อมโยงกับงานสุุขัภาพจิิต เพ่�อให�
ป็ระชีาชีนทัี่�วป็ระเที่ศม่สุุขัภาพจิิตท่ี่�ด่ี  (Mental 
Health in All Policies and Mental Health 
Everywhere)
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สุร้างมูลค่่างานสุุขภาพจิิติผ่านกลไกการติลาด เศรษฐศาสุติร์สุุขภาพจิิติ และกำาลังค่นสุมรรถนะสุูง

เป็้าป็ระสุงค์์ : ป็ระชีาชีนไดี�รับค์ุณ์ค์่าจิากผู้ลัิตภัณ์ฑิ์ บริการ แลัะบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิต จินเกิดีค์วามเชี่�อมั�นต่อกรมสุุขัภาพจิิต

 
ตัวช้ีวัด้เป้็าป็ระสุงค์์

 เป้็าหมาย

 ระยะค์ร่�งแผนฯ ปี็ 2568 ระยะส้ิุนแผนฯ ปี็ 2570

4.1 เสุริมสุร�างภาพลัักษณ์์
งานสุุขัภาพจิิต 

4.1.1 ร�อยลัะขัองผู้้�รับบริการม่ค์วาม
พึงพอใจิต่อผู้ลัิตภัณ์ฑิ์แลัะบริการ 
สุุขัภาพจิิต

 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 85 ร�อยลัะ 85 ร�อยลัะ 85 1)  เสุริมสุร�างภาพลัักษณ์์ขัององค์์การ ให�ป็ระชีาชีนเช่ี�อมั�น
ต่อองค์์ค์วามร้� ขั่าวสุารดี�านสุุขัภาพจิิตที่่�สุ่�อสุารไป็ยัง
ป็ระชีาชีน เชี่น Rebrand ให�เป็็นที่่�ร้�จิักในวงกว�าง

1) ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนหร่อเค์ร่อข่ัายท่ี่�ม่ค์วามเช่ี�อมั�นต่อผู้ลิัตภัณ์ฑ์ิ บริการ แลัะค์วามเช่ี�ยวชีาญ ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 60
 ขัองบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิต 

2) ผู้ลัตอบแที่นที่างสัุงค์มจิากการลังทุี่น (Social Return on Investment : SROI) ท่ี่�ป็ระชีาชีนไดี�รับ ≥ 1.5 เท่ี่า ≥ 2.0 เท่ี่า
 จิากผู้ลิัตภัณ์ฑ์ิ บริการ แลัะบุค์ลัากรขัองกรมสุุขัภาพจิิต  

4

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 17



กลัยุทธิ์ / ตัวชี้วัด้ / แนวทางการด้ำาเนินงานภายใต้ป็ระเด้็นยุทธิศาสุตร์ที� 4

 กลัยุทธิ์ ตัวชี้วัด้
 เป็้าหมาย 

แนวทางการด้ำาเนินงาน
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2)  เสุริมสุร�างค์วามเขั�าใจิแลัะเจิตค์ติเชีิงสุร�างสุรรค์์ 
ต่อป็ัญหาสุุขัภาพจิิตแลัะโรค์ที่างจิิตเวชี เพ่�อนำาเขั�าสุ้่
กระบวนการเฝ้้าระวัง แลัะเขั�าสุ้่กระบวนการรักษา 
อย่างถึ้กวิธ่

3)  สุร�างที่่มสุ่�อสุารการตลัาดีทีุ่กระดีับในการเพิ�มม้ลัค์่า
ผู้ลัิตภัณ์ฑิ์แลัะบริการสุุขัภาพจิิต โดียบ้รณ์าการกับ 
ภาค์สุ่วนที่่�เก่�ยวขั�อง เชี่น ภาค์เอกชีน NGO สุ่�อต่างๆ 
ในการสุ่�อสุารงานสุุขัภาพจิิต 

4) วางแผู้นการตลัาดี สุำาหรับผู้ลัิตภัณ์ฑิ์แลัะบริการ 
สุุขัภาพจิิตที่ั�งดี�านสุ่งเสุริมป็้องกัน บำาบัดี รักษา ฟัื้นฟั้
สุมรรถึภาพดี�านสุุขัภาพจิิตแลัะจิิตเวชี แลัะจิัดีที่ำา
แนวที่างการสุ่�อสุารการตลัาดีสุุขัภาพจิิตเพ่�อให�เกิดีการ
ดีำาเนินงานในที่ิศที่างเดี่ยวกัน

5)  พัฒนาระบบการจิัดีการค์วามร้�ขัองกรมสุุขัภาพจิิต 
ผู่้านองค์์ค์วามร้�ขัองบุค์ลัากรท่ี่�ม่ค์วามเช่ี�ยวชีาญสุ่้การ
เป็็นองค์์การแห่งการเร่ยนร้� 

6)  สุร�างวัฒนธรรมการที่ำางานแลัะระบบบริหารจัิดีการ
องค์์การท่ี่�ยึดีหลัักวิชีาการแลัะม่ธรรมาภิบาลั โดียใชี� 
หลัักฐานเชิีงป็ระจัิกษ์ ในการรองรับผู้ลัการดีำาเนินงาน
ให�เป็็นท่ี่�ยอมรับขัองผู้้�ม่สุ่วนไดี�สุ่วนเสุ่ย 

7)  เสุริมสุร�างค์วามเขั�มแข็ังแลัะค์วามเช่ี�ยวชีาญขัองสุถึาบัน
ฝึ้กอบรมขัองกรมสุุขัภาพจิิต ในการถ่ึายที่อดี 
องค์์ค์วามร้�ดี�านสุุขัภาพจิิตให�แก่สัุงค์ม

18 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต
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4.2 พัฒนาระบบ
เศรษฐศาสุตร์สุุขัภาพจิิต

4.2.1 จิำานวนชีุดีสุิที่ธิป็ระโยชีน์ที่างดี�าน 
สุุขัภาพจิิตที่่�ที่ำาให�ป็ระชีาชีนสุามารถึ 
เขั�าถึึงบริการดี�านสุุขัภาพจิิตไดี�อย่าง
ค์รอบค์ลัุม

4.2.2 ร�อยลัะขัองป็ระชีาชีนไดี�รับ
ป็ระโยชีน์จิากบริการสุุขัภาพจิิตในชีุดี
สุิที่ธิป็ระโยชีน์

4.2.3 ผู้ลัตอบแที่นจิากการลังทีุ่น 
(Return on Investment : ROI) ขัอง
ชีุดีสุิที่ธิป็ระโยชีน์ที่างดี�านสุุขัภาพจิิต 

4.2.4 ร�อยลัะขัองผู้ลัิตภัณ์ฑิ์/บริการดี�าน
สุุขัภาพจิิตขัองหน่วยงานในสุังกัดีกรมฯ 
ผู้่านเกณ์ฑิ์การรับรองค์ุณ์ภาพมาตรฐาน
ขัองกรมสุุขัภาพจิิต  

 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง 2 เร่�อง

 ร�อยลัะ 40 ร�อยลัะ 45 ร�อยลัะ 50 ร�อยลัะ 55 ร�อยลัะ 60

 - - > 1.0 เท่ี่า - > 1.5 เท่ี่า
   (100%)   (150%)

 ร�อยลัะ 10 ร�อยลัะ 15 ร�อยลัะ 20 ร�อยลัะ 25 ร�อยลัะ 30

1)  พัฒนาระบบต�นทีุ่นงานบริการสุุขัภาพจิิตแลัะจิิตเวชี
2)  พัฒนาระบบการป็ระเมินดี�านเศรษฐศาสุตร์สุุขัภาพจิิต 

(Mental Health Economics Evaluation)  
โดียผู้ลัักดีันให�เกิดีค์วามร่วมม่อในการศึกษาวิจิัยอัตรา
ผู้ลัตอบแที่น แลัะอัตราผู้ลัตอบแที่นที่างสุังค์ม (Return 
on Investment: ROI and Social Return on 
Investment: SROI) ขัองชีุดีสุิที่ธิป็ระโยชีน์ที่างดี�าน
สุุขัภาพจิิต 

3)  ผู้ลัักดีันให�เกิดีชีุดีสุิที่ธิป็ระโยชีน์สุำาหรับผู้้�ป็่วยจิิตเวชี
ผู้่านกองทีุ่นต่างๆ  

4)  พัฒนาศักยภาพบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิตให�ม่ค์วาม
เชี่�ยวชีาญดี�านเศรษฐศาสุตร์สุุขัภาพจิิต

5)  พัฒนาผู้ลิัตภัณ์ฑ์ิ/บริการดี�านสุุขัภาพจิิตให�เป็็นไป็ 
ตามเกณ์ฑ์ิท่ี่�กำาหนดี แลัะรับรองคุ์ณ์ภาพมาตรฐาน
ผู้ลัิตภัณ์ฑิ์/บริการสุุขัภาพจิิต

6)  ป็ระกาศค์วามสุำาเร็จิขัองการผู้่านเกณ์ฑิ์การรับรอง
ค์ุณ์ภาพมาตรฐานโดียการเผู้ยแพร่ในหลัากหลัาย 
ชี่องที่าง

7)  จิัดีที่ำานโยบายสุิที่ธิป็ระโยชีน์สุำาหรับกลัุ่มป็กติแลัะ 
กลัุ่มเสุ่�ยงต่อป็ัญหาสุุขัภาพจิิต
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4.3 พัฒนาสุมรรถึนะ
บุค์ลัากรให�ม่ค์วามเชี่�ยวชีาญ
แลัะม่ค์วามสุุขั

4.3.1 ร�อยลัะขัองบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิต
ม่ที่ักษะดี�านเที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั (Digital 
Skill)

4.3.2 ร�อยลัะขัองบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิต
ไดี�รับการพัฒนาทัี่กษะ/สุมรรถึนะเฉพาะ

4.3.3 ร�อยลัะขัองบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิต 
ที่่�ม่ค์วามสุุขั  

 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 90 ร�อยลัะ 90

 ร�อยลัะ 60 ร�อยลัะ 70 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 90 ร�อยลัะ 90

 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 80 ร�อยลัะ 80

1)  พัฒนาสุมรรถึนะบุค์ลัากรให�ม่ค์วามเช่ี�ยวชีาญ 
เฉพาะดี�านจิิตเวชี พร�อมรับม่อกับป็ระเด็ีนสุุขัภาพจิิต 
ท่ี่�ที่�าที่ายในอนาค์ต 

2)  กำาหนดีสุมรรถึนะแลัะที่ักษะที่่�จิำาเป็็นสุำาหรับบุค์ลัากร
กรมสุุขัภาพจิิต เชี่น การสุ่�อสุารการตลัาดีสุุขัภาพจิิต 
การเป็็นผู้้�ให�ค์ำาป็รึกษา/แนะนำา การสุร�างนวัตกรรม
สุุขัภาพจิิต/เที่ค์โนโลัย่ดีิจิิที่ัลั ฯลัฯ

3)  พัฒนาบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิตค์รอบค์ลุัมทุี่กวิชีาช่ีพ 
ให�ม่ค์วามเช่ี�ยวชีาญในทัี่กษะวิชีาช่ีพ ทัี่กษะดี�านดิีจิิทัี่ลั 
แลัะม่ที่ักษะที่่�หลัากหลัาย (Multitasking) สุามารถึ
บ้รณ์าการองค์์ค์วามร้�ร่วมกับสุาขัาวิชีาชี่พอ่�นไดี� 

4)  สุนับสุนุนบุค์ลัากรที่่�ม่ค์วามเชี่�ยวชีาญ ให�สุามารถึเป็็น 
พ่�เล่ั�ยง ผู้้�ฝึ้กสุอน เป็็นท่ี่�ป็รึกษา แกนนำา หร่อวิที่ยากร 
ตามค์วามต�องการขัองหน่วยงานเค์ร่อข่ัาย 
ดี�านสุุขัภาพจิิตไดี�อย่างม่ป็ระสิุที่ธิภาพ

5)  พัฒนาศักยภาพบุค์ลัากรให�ม่ค์วามเชี่�ยวชีาญขัองแต่ลัะ
วิชีาช่ีพ (Core Competency) ตามค์วามเป็็นเลิัศขัอง
หน่วยบริการสุุขัภาพจิิตแลัะจิิตเวชี  
(Excellence Center)

6)  พัฒนาศักยภาพบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิตให�เป็็น 
นักสุร�างสุุขัท่ี่�ม่สุมรรถึนะแลัะทัี่กษะท่ี่�จิำาเป็็น 
ในการสุร�างสุุขั ตลัอดีจินวางแผู้นขัับเค์ล่ั�อนการสุร�างสุุขั
ในบุค์ลัากรกรมสุุขัภาพจิิตอย่างม่สุ่วนร่วมจิากผู้้�บริหาร
แลัะนักสุร�างสุุขั 

7)  จัิดีสุวัสุดิีการท่ี่�เหมาะสุมแก่บุค์ลัากรแลัะเจิ�าหน�าท่ี่�ให�ม่
ขัวัญกำาลัังใจิ ม่ค์วามสุุขัแลัะค์วามภาค์ภ้มิใจิ

20 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต
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 1. กองยุที่ธศาสุตร์แลัะแผู้นงาน สุ่�อสุารแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ ให�แก่หน่วยงานในสุังกัดี 

กรมสุุขัภาพจิิต แลัะหนว่ยงานอ่�นๆ ท่ี่�เก่�ยวขั�อง เพ่�อให�เกิดีค์วามเขั�าใจิในสุาระสุำาคั์ญขัองแผู้นป็ฏิิบัติ

ราชีการฯ อย่างสุอดีค์ลั�องแลัะเป็็นไป็ในที่ิศที่างเดี่ยวกัน โดียเผู้ยแพร่ผู่้านสุ่�อเอกสุาร แลัะ 

สุ่�ออิเล็ักที่รอนิกส์ุท่ี่�สุามารถึดีาวน์โหลัดีไดี�จิากเว็บไซึ่ต์กรมสุุขัภาพจิิต หร่อดีาวน์โหลัดีจิาก QR code 

ตลัอดีจินเผู้ยแพร่ผู้่านเวที่่การป็ระชีุม/สุัมมนาต่างๆ

 2. กองยุที่ธศาสุตร์แลัะแผู้นงาน จิัดีที่ำานโยบายการพัฒนางานสุุขัภาพจิิตป็ระจิำาป็ี รวมที่ั�ง

มอบหมายนโยบายการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิตไป็ยังหน่วยงานในสัุงกัดีกรมสุุขัภาพจิิต เพ่�อเป็็นกรอบ

ในการจัิดีที่ำาค์ำาขัองบป็ระมาณ์รายจ่ิายป็ระจิำาปี็ แลัะนำาไป็ใชี�ในการวางแผู้นป็ฏิิบัติการป็ระจิำาปี็ 

ในระดัีบหน่วยงานให�สุอดีค์ลั�องกับแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ 

 3. หน่วยงาน Project Manager จัิดีที่ำากรอบแผู้นงาน/โค์รงการขัับเค์ลั่�อนยุที่ธศาสุตรแ์ลัะ

นโยบายการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิต ท่ี่�สุอดีค์ลั�องกับแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ แลัะนโยบายการพัฒนางาน

สุุขัภาพจิิต เพ่�อใชี�เป็็นแนวที่างหลัักในการขัับเค์ล่ั�อนงานผู่้านกิจิกรรมขัองโค์รงการร่วมกับเค์ร่อข่ัาย

แลัะป็ระชีาชีน

 4. ค์ณ์ะกรรมการ/ค์ณ์ะอนุกรรมการขัับเค์ลั่�อนยุที่ธศาสุตร์แลัะนโยบายการดีำาเนินงาน

สุุขัภาพจิิต ป็ระจิำาปี็งบป็ระมาณ์ 2566 – 2570 บริหารทิี่ศที่างการดีำาเนินงานภายใต� 4 ป็ระเด็ีน

ยุที่ธศาสุตร์ โดียม่บที่บาที่หน�าท่ี่�ในการกำาหนดีกรอบแนวที่างแลัะกลัไกการดีำาเนินงานในการ 

ขัับเค์ล่ั�อนแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ แลัะนโยบายการพัฒนางานสุุขัภาพจิิต กำาหนดีค์ำาอธิบายตัวช่ี�วัดี  

วิธ่การวัดีผู้ลัแลัะติดีตามตัวช่ี�วัดีภายใต� 4 ป็ระเด็ีนยุที่ธศาสุตร์ กำาหนดีแลัะบริหารแผู้นการ 

ดีำาเนินงาน งบป็ระมาณ์ กระบวนการดีำาเนินงาน แลัะที่รัพยากรท่ี่�ใชี�ในการสุนับสุนุนการดีำาเนินงาน

รวมถึึงติดีตาม ป็ระเมินผู้ลัการดีำาเนินงาน ทัี่�งในระดัีบผู้ลัผู้ลิัต ผู้ลัลััพธ์ 

ในการดีำาเนินงานตามป็ระเดี็นยุที่ธศาสุตร์ กลัยุที่ธ์ แลัะแนวที่างการดีำาเนินงาน ให�บรรลัุตามเป็้าหมายที่่�กำาหนดีในแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ กรมสุุขัภาพจิิตต�องดีำาเนินการดีังน่�
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 5. กองยุที่ธศาสุตร์แลัะแผู้นงาน จัิดีที่ำาค่้์ม่อค์ำาอธิบายตัวช่ี�วัดีภายใต�แผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ 

เพ่�อใชี�เป็็นเค์ร่�องม่อในการกำากับติดีตามป็ระเมินผู้ลัการดีำาเนินงานในระหว่างปี็ขัองการขัับเค์ล่ั�อน

แผู้นทุี่กปี็งบป็ระมาณ์

 6. กองยุที่ธศาสุตร์แลัะแผู้นงาน จัิดีกระบวนการถ่ึายระดัีบตัวช่ี�วัดีการดีำาเนินงานจิาก 

แผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ ไป็ยังหน่วยงานในสัุงกัดีกรมสุุขัภาพจิิต ผู่้านการจัิดีที่ำาตัวช่ี�วัดีค์ำารับรอง 

การป็ฏิิบัติราชีการขัองหน่วยงานในสัุงกัดีกรม การจัิดีที่ำาแผู้นท่ี่�ยทุี่ธศาสุตร์ขัองหน่วยงานในสัุงกัดีกรม

เพ่�อสุร�างวัฒนธรรมการมุ่งเน�นผู้ลัสัุมฤที่ธิ�ขัองงาน ภายใต�การม่สุ่วนร่วมการขัับเค์ล่ั�อนแผู้นป็ฏิิบัติ 

ราชีการฯ สุ่้ค์วามสุำาเร็จิ

 7. กองยทุี่ธศาสุตร์แลัะแผู้นงาน วางกรอบการตดิีตาม ป็ระเมินผู้ลัตามแผู้นป็ฏิบิตัริาชีการฯ

   ติดีตาม ค์วบคุ์ม กำากับการดีำาเนินงานขัองแผู้นป็ฏิิบัติการป็ระจิำาปี็ โค์รงการขัับเค์ล่ั�อน

ยทุี่ธศาสุตรแ์ลัะนโยบายการดีำาเนินงานสุุขัภาพจิิตป็ระจิำาปี็ ตัวช่ี�วัดีค์ำารับรองการป็ฏิิบัติราชีการขัอง

หน่วยงานในสัุงกัดีกรม ท่ี่�สุอดีรับกับแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ ให�เป็็นไป็ตามระยะเวลัาแลัะเป้็าหมาย 

การดีำาเนินงาน แลัะป็ระเมินปั็ญหาอุป็สุรรค์ในการดีำาเนินงาน เพ่�อนำาไป็สุ่้การกำาหนดีมาตรการ/

แนวที่างแก�ไขัปั็ญหาให�บรรลุัผู้ลัสุำาเร็จิตามแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ ไดี�อย่างม่ป็ระสิุที่ธิภาพ

   ป็ระเมินผู้ลัสุำาเร็จิแลัะผู้ลักระที่บขัองการขัับเค์ล่ั�อนแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ  

แบ่งตามระยะ ดัีงน่�

  ระยะทุี่กสิุ�นปี็งบป็ระมาณ์ : จัิดีที่ำารายงานค์วามก�าวหน�า รายงานผู้ลัการดีำาเนินงาน 

ตามตัวช่ี�วัดีภายใต�แผู้นป็ฏิิบัติราชีการ เผู้ยแพร่ผู่้านการป็ระชุีมสุรุป็ผู้ลัการดีำาเนินงานป็ระจิำาปี็

  ระยะกลัางแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ : ป็ระสุานค์วามร่วมม่อกับหน่วยงานที่่�เก่�ยวขั�อง  

รวมทัี่�งผู้้�เช่ี�ยวชีาญ/นักวิชีาการจิากหน่วยงานภายนอก เพ่�อป็ระเมินผู้ลัภาพรวมการขัับเค์ลั่�อนงาน 

ทัี่�งในเชิีงป็ริมาณ์แลัะเชิีงคุ์ณ์ภาพ นำาสุ่้การที่บที่วนกรอบทิี่ศที่าง โค์รงสุร�างขัองแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ

 ในช่ีวงการดีำาเนินงานระยะถัึดีไป็

  ระยะสิุ�นสุุดีแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ : ผู้้�เช่ี�ยวชีาญ/นักวิชีาการจิากหน่วยงานภายนอก 

ป็ระเมินผู้ลัสุำาเร็จิ ผู้ลัลััพธ์ ผู้ลักระที่บ รวมถึึงป็ระสิุที่ธิภาพ ป็ระสิุที่ธิผู้ลัขัองการขัับเค์ล่ั�อนแผู้นป็ฏิิบัติ

ราชีการฯ สุำาหรับเป็็นปั็จิจัิยนำาเขั�าในการกำาหนดีแผู้นป็ฏิิบัติราชีการฯ ฉบับถัึดีไป็
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นิยามศัพท์ 
ภายใต้แผนราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต 

 

วิสัยทัศน ์
 องค์การหลักด้านสุขภาพจิต  หมายถึง องค์การที่เป็นผู้นำในการขับเคลื ่อนงานสุขภาพจิตของ
ประเทศ ร่วมกับภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
 สุขภาพจิตดี หมายถึง สภาพที่ดีของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ มิให้เกิดความคับข้องใจ หรือ
ขัดแย้งภายในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข หรือสภาพชีวิตที่เป็นสุข 
(อ้างอิง : พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559) ซึ่งหมายรวมถึง ภาวะจิตใจที่เป็น
สุข สามารถปรับตัวแก้ปัญหา สร้างสรรค์ทำงานได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันคงทางจิตใจ มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ (อา้งองิ: เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข https://dmh.go.th) 

สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง หมายถึง สภาพสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคที่ทำให้ประชาชน
ซึ่งเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์ที่สำคัญ มีสุขภาพจิตดี จนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดมูลค่าสูงได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลกัฐานเชิง
ประจักษ ์
 ประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ รวมทั้ง

กลุ่มเฉพาะ กลุ่มเปราะบางทางสังคม และกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ ความเข้าใจใน

การพัฒนา ดูแลตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีทั้งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน เช่นความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ตนเอง 

และ ที่เป็นปัจจัยแวดล้อม วิถีชีวิต อาชีพ และบริบทสังคมโดยรวม ด้วยการใช้ทักษะค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

มาคิดวิเคราะห์จนเข้าใจ และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้ตนเอง (1) เผชิญปัญหา หรือสถานะการณ์ได้ หรือ 

(2) ได้รับความช่วยเหลือจากบริการด้านการรักษาจนสามารถใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้ (อ้างอิง:รศ.ดร.ชนวนทอง 

ธนสุกาญจน์ Ref: US Department of Health and Human Services. 2000 Healthy People 2010) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต 
 เข้าถึงระบบสุขภาพจิต หมายถึง การที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้ง
ในรูปแบบการเข้ามารับบริการด้วยตนเองที่หน่วยบริการ หรือผ่านการบริการรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งรูปแบบ
บริการอ่ืนใด  

ระบบสุขภาพจิต  หมายถึง ระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในมิติส่งเสริม ป้องกัน 
บำบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอื่นใด 

นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาวิธีการ และเครื่องมือทางสุขภาพจิตใหม่ๆ บนฐานความรู้ทั้งในและ
นอกระบบสาธารณสุขทั้งในรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอื่นใด เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มวัย ได้แก่ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ (ในตัวชี้วัด 2.1.1 ตามที่กำหนดเป้าหมาย 5 เรื่อง คือ 5 กลุ่ม
วัย: ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ)  

เทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตใน
รูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการดำเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ มิติส่งเสริมป้องกัน และมิติรักษาฟื้นฟู (ในตัวชี้วัด 
2.1.2 ตามท่ีกำหนดเป้าหมาย 2 เรื่อง คือ 2 มิต:ิ มิติส่งเสริมป้องกัน และมิติรักษาฟ้ืนฟู) 

ประชาชนทั่วไป หมายถึง ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ซึ่ง
ยังไม่มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ประชาชนที่มีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดปัญหาสุขภาพจิต
และโรคทางจิตเวช ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติ กลุ่มเปราะบางทางสังคม ฯลฯ 
 ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช หมายถึง ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ป่วยโรคจิตเวช 
รวมทั้งครอบครัวและญาติ ได้แก่ ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยสมาธิสั้น ผู้ป่วยออทิสติก ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยซึมเศร้า 
ผู้ติดสุราสารเสพติด ฯลฯ 
 กลุ่มเปราะบางทางสังคม  หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีความอ่อนแอ มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูง 
ครอบงำและคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆของสังคม เช่น วงจรชีวิต สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนขาดศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เผชิญอยู่และผลกระทบที่
ตามมา ได้แก่ ผู้ที่ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง ผู้ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ (ตกงานหรือยากจน) ผู้ไม่มี
สัญชาติหรือบัตรประชาชน คนพิการ คนเร่ร่อนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว  กลุ่ม LGBTQ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงภาวะเจ็บป่วยทางจิต  

ผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(Serious Mental Illness with 
High Risk to Violence: SMI-V) หมายถึง ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตาม
เกณฑ์จำแนก ดังนี้ 1) มีประวัติทำร้ายตัวเองด้วยวิธีรุนแรงมุ่งหวังให้เสียชีวิต 2) มีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธี
รุนแรง/ก่อเหตุรุนแรงทำให้หวาดกลัว สะเทือนขวัญในชุมชน 3) มีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้ายตนเอง/ผู้อ่ืน
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ให้ถึงแก่ชีวิตหรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจง และ 4) เคยมีประวัติก่ อคดีอาญารุนแรง (ฆ่า พยายามฆ่า 
ข่มขืน วางเพลิง) รวมทั้งผู้ต้องขังนิติจิตเวชที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำและทัณฑสถาน          

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตด ี
เครือข่าย หมายถึง กลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน  
 
เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี หมายถึง เครือข่ายทุกระดับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคม

สุขภาพจิตดี ซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีเครือข่ายย่อยมากมาย อยู่รวมกันเป็นลักษณะNetwork of Node ทั้ง
เครือข่ายเก่าที่เคยดำเนินงานอยู่แล้วและเครือข่ายใหม่ เช่น เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ(พชอ.) เครือข่ายจากภาคประชาชน เครือข่ายจากโรงเรียน/สถานศึกษา เครือข่ายนิติบุคคลที่อยู่อาศัย 
เครือข่ายสถานประกอบการ   เครือข่ายผู้พิการทางจิต เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น  โดยการจะเป็นเครือข่าย
พลเมืองสุขภาพจิตดีได้นั้นต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ข้อ (ทั้งนี้มิต้องเรียงตามลำดับ) ได้แก่  1) ได้รับการ
รับรองโดยคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 2) มีการตกลงอย่างเป็นทางการ (Officially Commitment)  
เช่น  การลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) หรือการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการ 3) มีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 4) ผลลัพธ์ส่งถึงประชาชน (ในตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่3 ตามที่กำหนดเป้าหมายเป็นจำนวน
เครือข่าย เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายใหญ่ที่มีเครือข่ายย่อยรวมกัน เช่น เครือข่ายพชอ. คือ เครือข่ายที่มีการ
รวมกันของพชอ.ทั่วประเทศ)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิต ผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์
สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง 

สร้างมูลค่างานสุขภาพจิต หมายถึง  ผลตอบแทนในรูปตัวเงินหรือเทียบเท่าจากการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ บริการสุขภาพจิตเดิม รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญต่อยอดให้แก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต  หรือการ
สร้าง คิดค้นผลิตภัณฑ์ บริการสุขภาพจิตใหม่โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี
สมรรถนะสูง 

คุณค่า หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต  
ความเชื่อมั่น หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่เหนือความคาดหวัง มีทัศนคติเชิงบวก จนเกิดเป็นความ

ประทับใจ ความผูกพัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ และพร้อมสนับสนุนกิจการของกรมสุขภาพจิต  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจิต หมายถึง งานวิจัย องค์ความรู้/เทคโนโลยี คู่มือการปฏิบัติงาน บทความทาง

วิชาการ Application ฯลฯ ที่ประชาชนหรือเครือข่ายได้รับ ทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

บริการสุขภาพจิต หมายถึง การให้บริการสุขภาพจิตแกป่ระชาชนหรือเครือข่ายทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน 
บำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอ่ืนใด เช่น การบริการ



 

4 
 

คัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก ผ่าน Web Application Mental Health Check In  การให้บริการจิตเวชทางไกล 
Tele-Psychiatry  การปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย Hope Task Force เป็นต้น 

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต หมายถึง  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ
เฉพาะที่โดดเด่นในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและทัศนคติทางบวกที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่
ตนเองต้องการ/คาดหวัง อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่คาดหวังและความต้องการด้านจิตใจ  

ผู้รับบริการของกรมสุขภาพจิต หมายถึง ประชาชน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย)  ญาติหรือ
ผู้ปกครอง บุคลากรเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับบริการจากหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ทักษะ/สมรรถนะเฉพาะ หมายถึง ทักษะ/สมรรถนะเฉพาะของบุคลากรกรมสุขภาพจิตที่จำเป็นต้องมี
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การวิจัย ด้านการจัดการความรู้ ด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร
การตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต ด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ เป็นพี่เลี ้ยง และการถ่ายทอดความรู้
สุขภาพจิตแก่ประชาชนและเครือข่าย  ด้านการเป็นนักสร้างสุขในองค์กร ด้านการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจิต   หมายถึง สิทธิประโยชน์จากการรับบริการทางด้านสุขภาพจิตที่
จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษา และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ความคุ้มค่า ความเป็นธรรม และความสามารถ
ในการจ่ายของรัฐ โดยแบ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 
1 เรื่อง และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช 1 เรื่อง (ในตัวชี้วัด 4.1.2 ตามที่กำหนดเป้าหมาย 2 เรื่อง คือ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วย) 


