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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
 
วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรชั้นน าด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ 
 

เป้าหมายองค์กร   เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตและพัฒนาการดี องค์กรเจริญก้าวหน้า บุคลากรมีความสุข 
 

พันธกิจ  
     1. ให้บริการรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในระดับตติยภูมิขั้นสงู 
     2. ศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวตกรรมดา้นสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นประเด็นความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 
     3. สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ  
     4. สร้างความตระหนกัและเข้าใจในปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า 
 

นิยาม  

องค์กรช้ันน า หมายถึง  องค์กรท่ีมีบริการเป็นเลิศ มีการพัฒนานวตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ สามารถเป็นต้นแบบ 

                              และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นได ้

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  หมายถึง  เป็นความรู้สึกของเด็กมีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมีพัฒนาในการสร้างสรรค์และมีการเรียนรู้ได้ 

เด็กพัฒนาการล่าช้า  หมายถึง  เด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยเมื่อเทียบเกณฑ์กับเด็กปกติ 

ระดับนานาชาติ  หมายถึง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ขอบเขต 
 

         ให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็ก อายุต่่ากว่า 15 ปี และครอบครัวในพื้นท่ี 18 จังหวัด
ภาคเหนือ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะด้านพัฒนาการล่าช้า แก่หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
 
ค่านิยม สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ RICD : เด็กเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างนวตกรรม ธ ารงคุณภาพ รู้รับผิดชอบ 
R  = Responsibility รูร้ับผิดชอบ 
I   = Innovation  ร่วมสร้างนวตกรรม  
C  = Child Center  เด็กเป็นศูนย์กลาง 
D  = Development  ธ่ารงคุณภาพ 
 
 

เข็มมุ่ง 
1. พัฒนาระบบบริการและรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในเขตสุขภาพ 
2. พัฒนาบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็กระดับตติยภูมิขั้นสูงครบวงจร 
3. พัฒนาคุณภาพบริการของสถาบันฯเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Advanced HA 
4. สร้างความร่วมมือและพัฒนาสถาบันฯเป็น WHO Collaborating Centre (WHO CC) 
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เป้าประสงค ์  
ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
 เป้าหมาย : เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 
 

ระดับกรมสุขภาพจิต 
 เป้าหมาย 1 : เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

เป้าหมาย 2 : เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 

เป้าหมาย 3 : วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 

 เป้าหมาย 4 : ผู้ป่วย Autistic / ADHD เข้าถึงบริการสุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 15/15 ของผู้ป่วย Autistic / ADHD เข้าถึงบริการสุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน 

 
 

 

ปรัชญาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 

เราจะช่วยเหลอื เด็ก ครอบครัวและชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ 

3 



แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างและพัฒนา
กลไกเชิงระบบ
เพื่อส่งเสริม
ป้องกันรักษาฟื้นฟู
ด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการเด็กใน
เขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ  
ประธาน  
พญ.รชยา  ปิงคลา  
 
เลขาฯ  
คุณอมรา      
ธนศุภรัตนา  
 

1. พัฒนาหน่วยบริการ รพศ./ 
รพท. /รพช. และ รพ.สต. ให้มี
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่
ครอบคลุมทั้งประเด็น จิตเวช
เด็กและวัยรุ่น งานวิกฤต
สุขภาพจิต (MCATT) และนิติจิต
เวช ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช ส าหรับ รพศ./รพท. 
/รพช. และ รพ.สต. โดยใช้กรอบ
การจัดระดับสถานบริการ 
อ้างอิงตามแนวทางการจัดระดับ
สถานบริการสุขภาพ (Service 
Plan)ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ 
 

1.ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชของ
หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ระดับ 5 5 5 5 5 1.จัดท าโครงการ ประสาน
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาหน่วย
บริการฯให้เกิดการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ให้เป็นไปตามแนวทางการ
จัดระดับสถานบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 2. เด็กและวัยรุ่นในพ้ืนที่ในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบกลุ่มเสี่ยง
และป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพใกล้
บ้านทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต 

2. ร้อยละของผู้ป่วย ASD 
/ADHD เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 
 

5/5 7/7 10/10 13/13  15/15  2. พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้วย 
Collaborative care 
model / consultation 
model  
3. เพ่ิมการเข้าถึงยา 
Methylphenidate ใน
รพ.ระดับ M ขึ้นไป    

3. ร้อยละรพ.ระดับ A/S ที่มี
บริการสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นผ่านเกณฑ์ระดับ 1 ทุก
ด้าน  

ร้อยละ 20 
 

 
 

30 
 

 
 

40 
 

 
 

50 
 

 
 

60 
 

 
 

4. ร้อยละรพ.ระดับ M1-F3 
ที่มีบริการสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นผ่านเกณฑ์ระดับ 1 ทุก
ด้าน  

ร้อยละ 10 15 
(เป้า

สะสม) 

20 
(เป้า

สะสม) 

25 
(เป้า

สะสม) 

30 
(เป้า

สะสม) 

3.เพื่อให้เด็กพิการทางสติปัญญา 
การเรียนรู้ และออทิสติกใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบได้รับการ
ดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพ 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและ
สังคมแก่คนพิการทางจิตใจ 
หรอืพฤติกรรม สติปัญญา 
การเรียนรู้ และออทิสติก 

ระดับ 5 5 5 5 5 1.พัฒนาศักยภาพการดูแล
เด็กพัฒนาการลา่ชา้ 
บกพร่องสติปัญญา การ
เรียนรู้ และออทิสติกแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.จัดท าโครงการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการ
ทางจิตใจ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 4. เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ
ที่รับผิดชอบ ได้รับการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์และพัฒนาการและมี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

        

กลุ่มเด็กปฐมวัย 
เพ่ือพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขระดับทุติยภูมิขึ้นไป   
ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ ให้มี
ระบบการดูแลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายให้มีระบบการ
ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า 

ระดับ 5 5 5 5 5 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
และพัฒนาการ 
2. สร้างและพัฒนากลไกเชิง
ระบบในการดูแลสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น 
3. พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ
ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น   
4.พัฒนาระบบบริการส่งเสริม
ป้องกันด้านสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ 
 

เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ เข้าถึง
บริการกระตุ้นพัฒนาการ 

2.ร้อยละเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง
ที่เข้าถึงบริการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ ≥ 50 
 

 

≥ 60 ≥70 ≥ 80 ≥ 90 

6 



 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 กลุ่มเด็กปฐมวัย(ต่อ)         
เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการและมี
พัฒนาการดีขึ้น 

3. ร้อยละเด็กปฐมวัยกลุ่ม
เสี่ยงที่มีพัฒนาการดีขึ้นหลัง
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ  ≥ 50 
 
 
 
 
 

≥ 60 ≥ 70  ≥ 80  ≥ 90 5. สนับสนุนและเป็นที่
ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่
หน่วยบริการจิตเวชและ
ศูนย์สุขภาพจิตในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบในการ
ชี้แจงการด าเนินงาน การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในพ้ืนที่ การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
6. พัฒนาต้นแบบระบบ
ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
อย่างน้อยเขตละ 1 
จังหวัด 
 

กลุ่มเด็กวัยเรียน        
พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข 
แต่ละระดับให้เกิดการ
ประสานงานเชื่อมโยงกันกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม
แนวทางท่ีก าหนดในเขตสุขภาพ
ที่รับผิดชอบ 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 

ระดับ 5 5 5 5 5 

เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ เข้าถึง
บริการส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรม  

2.ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่ม
เสี่ยงที่เข้าถึงบริการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาอารมณ์และ
พฤติกรรม   

ร้อยละ 70 75 80 85 90 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 กลุ่มวัยเรียน(ต่อ)        7.ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต
ในการจัดท าโครงการ ร่วม
วางแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือสนับสนุนให้ รพศ./
รพท/รพช. ในเขตสุขภาพ
ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ
ด าเนินการ ร่วมกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาคู่
เครือข่ายในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์ สรุปบทเรียนการ
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
 

 เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

3. ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่ม
เสี่ยงที่มีพฤติกรรมและ
อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นหลังได้รับบริการส่งเสริม
ป้องกัน 

ร้อยละ  ≥ 60 
 
 
 
 

≥ 65 ≥ 70  ≥ 75  ≥ 80 

กลุ่มวัยรุ่น        
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในรพ
ศ. รพท. รพช. ในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ และบุคลากร
สถานศึกษา ให้สามารถดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้    
 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายในการดูแล
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์ 

ระดับ 5 5 5 5 5 

วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ เข้าถึงบริการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ 
 
 
 

2. ร้อยละเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
ที่เข้าถึงบริการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ 

ร้อยละ 60 65 70 75 75 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 กลุ่มวัยรุ่น(ต่อ)        8.เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน
วิทยากรและผลักดันให้ รพศ./
รพท./รพช.มีการจัดระบบการ 
รับ-ส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อนและหรือผ่านการ
ด าเนินการช่วยเหลือด้วย วิธี 
Case Conference ในโรงเรียน 
เพ่ือให้ดูแลนักเรียนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบเครือข่าย 
 
 
 

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและป้องกันปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

3. ร้อยละเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
ที่มีพฤติกรรมและอารมณ์มี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลัง
ได้รับบริการส่งเสริมป้องกัน 

ร้อยละ 60 65 70 75 75 
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แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บูรณาการสห
วิชาชีพเพื่อพัฒนา
ระบบบริการจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการล่าช้าใน
ระดับตติยภูมิขั้นสูง 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ประธาน 
พญ.กาญจนา     
คุณรังสีรังษีสมบูรณ์   
 
เลขาฯ PCT  
คุณชญานิษฐ์ 
อนันตวรวงศ์ 

1. ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่
เข้ารับบริการจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้าระดับตติยภูมิขั้นสูงมี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วย
ที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางจนมี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
2. ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการล่าช้าระดับตติยภูมิที่เข้า
รับบริการแล้วอาการดีข้ึน 

ระดับ 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคลินิกเฉพาะ
โรคตามมาตรฐาน3S 
 
2. พัฒนาโปรแกรม
บ าบัดที่สอดคล้องกับ
ผู้รับบริการ 
 
3 พัฒนาเครื่องมือ ตัว
วัดในแต่ละโรค 

ASD       
    2.1 ร้อยละของเด็กออทิสติกอายุ   
0-5 ปีที่มีพัฒนาการทางภาษาและ
ทักษะทางสังคมดีขึ้น – MILD 
moderate severe 

ร้อยละ 
 
 

 

<40 
 
 

 

45 
 
 

 

50 
 
 

 

55 
 
 

 

55 
 
 

 

    2.2 ร้อยละของเด็กออทิสติก อายุ   
5–12 ปี ที่สามารถเข้าเรียนร่วมได้ 

ร้อยละ <65 <70 <75 <80 >80 
 

ADHD       

    2.3 ร้อยละของเด็กสมาธิสั้นที่มี
อาการดีขึ้นโดยติดตามจากแบบ
ประเมิน SNAP-IV  

ร้อยละ ≥75 ≥76 ≥77 ≥78 ≥79 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.4 ร้อยละเด็กสมาธิสั้นที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  

ร้อยละ ≥75 ≥76 ≥77 ≥78 ≥79  

CP       

    2.5 ร้อยละของผู้ป่วย CP มีระดับ 
GMFCS ก้าวหน้าในระยะ 1 ปี 
– MILD moderate severe (ไม่
ถดถอย) 

 30 32 34 36 38 

ID       

    2.6 ร้อยละของเด็ก IDมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น – 
MILD moderate  

ร้อยละ 80 82 84 86 ≥86 

    2.7 ร้อยละของเด็ก severe ID มี
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันดีขึ้น  
 

ร้อยละ 
 
 

30 

 

32 

 

34 

 

36 

 

≥36 

 

3. อัตราการกลับมารักษาซ้ าแบบ
ผู้ป่วยในภายใน 6 เดือน 
 

ร้อยละ 
 

≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 

4. CMI  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
ประธาน 
พญ.ดวงกมล       
ตั้งวิริยะไพบูลย์ 
 
เลขาฯ PCT  
คุณไพรออ มูลวิจิตร 
 

2. บริการสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้าผ่านมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
ระดับประเทศ 

1. HA scoring scoring >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 1. พัฒนาระบบคุณภาพ 
รพ.ตามมาตรฐาน HA 
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แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาวิชาการ
และนวตกรรมด้าน
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า
เทียบเคียง
มาตรฐานระดับ
นานาชาต ิ
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ประธาน 
พญ.ดวงกมล       
ตั้งวิริยะไพบูลย์ 
 
เลขาฯ PCT  
คุณไพรออ มูลวิจิตร 
 
 

1. สถาบันฯมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการและนวตกรรม
ด้านพัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ 
 
2.สถาบันฯเป็นศูนย์ความ
ร่วมมือขององค์การอนามัย
โลก (WHO Collaborating 
center) ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า 
 
3. สถาบันฯมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาสถาบันฯเป็นศูนย์
ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO 
Collaborating center) 
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 
 
 

ระดับ 1 2 3 4 5 1. สร้างความร่วมมือกับองค์การอนามัย
โลกในการเผยแพร่หรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 
2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ 
3. พัฒนานวตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
4. พัฒนารูปแบบระบบบริการด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าที่สามารถขยายผลได้ใน
ระดับนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 4. สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์มีการพัฒนา
หน่วยงานสู่การเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ(Competitive 
advantage) 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาหน่วยบริการจิตเวช
สู่การเป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด้านจิตเวชใน
ระดับประเทศ 
(Excellence Center) 

คะแนน 5 5 5 5 5 1.ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการเพ่ือธ ารงรักษากระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐาน HA 
2.พัฒนาคุณภาพบริการ วิชาการและ
บุคลากรตามตัวชี้วัด 6 มิติกรม
สุขภาพจิตได้แก่ มิติที่ 1 Medical 
Service Center & Referral Center 
มิติที่ 2 Research & Development 
Center  มิติที่ 3 Training Center มิติ
ที่ 4 Database & Network  มิติที่ 5  
Reference center และมิติที่ 6 
National body and Policy 
advocacy   

มิติที่ 1 Medical Service 
Center & Referral 
Center มีระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบmultidisciplinary 
approach และครบวงจร โดย
มีแนวปฏิบัติเป็น standard 
รวมถึงมีระบบส่งต่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลอื่นท่ีมีศักยภาพไม่
เพียงพอต่อการรักษา  

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาต้นแบบคลินิก
เฉพาะทางรายโรคด้าน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
และพัฒนาการล่าช้า 
 
 
 
 

คลินิก 1 
 

2 
(เป้า

สะสม) 
 

3 
(เป้า

สะสม) 
 

3 
(เป้า

สะสม) 
 

3 
(เป้า

สะสม) 
 

1.พัฒนาต้นแบบคลินิกเฉพาะทางราย
โรคที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการดูแล
ผู้ป่วยแบบ muitidisciplinary 
approach และครบวงจร มี care map  
การด าเนนิงานในคลินิก และ clinical 
outcome indicator เฉพาะโรคตาม
ระดับความรุนแรงของโรค ได้แก่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 - คลินิกโรคเด็กสมองพิการ (Cerebral 
Palsy)  
- คลินิกโรคออทิสติก (ASD) 
- คลินิกโรคสมาธิสั้น (ADHD)  
2.จัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
ผู้ป่วยเด็กด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
และเดก็พัฒนาการล่าช้า ตามประเด็น
เฉพาะทางรายโรคของหน่วยงานและ
ข้อมูลผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ/ขอ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานอ่ืน  

 มิติที่ 2 Research & 
Development Center  มี
การพัฒนางานวิจัยทางคลินิก/
ระบบ ระดับชาติ การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการและแก้ไขปัญหา
ระดับประเทศ รวมถึง เป็น
แหล่งค้นคว้าวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการส่งเสริมป้องกัน 
บ าบัด รักษาโรคตามประเด็น
ความเป็นเลิศ   
 

1.จ านวนงานวิจัยตาม
ประเด็นความเชี่ยวชาญที่
ได้รับการคัดเลือกให้
น าเสนอในเวทีระดับชาติ/
นานาชาติ/ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
TCI กลุ่มท่ี 1 

เรื่อง 1 
 
 
 

1 1 1 1 1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  
นวตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นและการดูแลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าขยายผลใช้ในระดับประเทศ 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวจิัย และมีทักษะการจัดท า
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการภาษาไทยและวารสาร
นานาชาติ 
3.พัฒนาบุคลากรในการจัดท านวตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือส่งประเมิน Health 
Technology Assessment 
 

2.จ านวนนวตกรรมหรือ
องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการล่าช้าที่ผ่านการ
ประเมินด้วย Health 
Technology Assessment 

เรื่อง 1 
 
 
 

1 1 1 1 
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4.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมทีมวิจัย
ระดับเขต ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
5.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับเขต ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 
6.ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางวิชาการและการวิจัย 

 มิติที่ 3 Training Center  
มีการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์การ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร
สุขภาพ และเป็นหน่วยจัดการ
เรียนการสอนตามประเด็น
ความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง 

1.หลักสูตรการฝึกอบรมที่
ผ่านการรับรองจากกรม
สุขภาพจิตหรือสภาวิชาชีพ
ในปี 2558 – 2559 และ
น าไปใช้อบรมกับบุคลากร
ในเขตสุขภาพ หรือใน
ระดับประเทศ 

หลักสูตร 
 

1 
 
 
 

1 1 1 1 1.พัฒนาหลักสูตรสหวิชาชีพด้านการ
ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่มี
มาตรฐานได้รับการรับรองจากกรม
สุขภาพจิต/สหวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับชาติ 
2.จัดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมที่
ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิตหรือ
สภาวิชาชีพแก่บุคลากรในเครือข่าย/
ผู้สนใจ 

2.มีการจัดประชุม/ร่วม
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตามประเด็นความเป็นเลิศ 
 
 
 

ครั้ง 1 1 1 1 1 จัดประชุม/ร่วมจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามประเด็น
ความเป็นเลิศปีละ 1 ครั้ง 
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มิติที่ 4 Database & 
Network  มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล และด าเนินการให้
เป็นลักษณะเครือข่าย 
เชื่อมโยง  ระหว่างแผนการ
รักษา และประสานงานกับ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง  
 

1.จ านวนฐานข้อมูลด้าน
เด็กพัฒนาการล่าช้า
ระดับประเทศ 
(จัดท าฐานข้อมูลโรคตาม
ประเด็นความเป็นเลิศใน
เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต) 
 

เรื่อง 1 1 1 1 1 -พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพ 
13 เขต โดยการปรับปรุง/พัฒนา
โปรแกรมและปรับปรุงเว็บไซต์ 

2.เว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ความเป็นเลิศ(บริการ/
ศูนย์ส่งต่อ,วิจัย,ฝึกอบรม,
ท าเนียบวิทยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญ)ที่มีการ
ปรับปรุง(Update)ท้ัง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

เว็บไซต์ 2 2 2 2 2 

 มิติที่ 5  Reference center 
มีการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
และเทคโนโลยี น าไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูล 
ให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
multidisciplinary 
approach และครบวงจร 

1.จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางตามประเด็น
ความเป็นเลิศด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้า 
 
 
 

คน 1 
(เป้า

สะสม) 
 

2 
(เป้า

สะสม) 
 

3 
(เป้า

สะสม) 
 

4 
(เป้า

สะสม) 
 

5 
(เป้า

สะสม) 
 

วิเคราะห์และประเมิน แผนพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญทุกปี 
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2. งานวิจัยตามประเด็น
ความเป็นเลิศ ที่ได้รับการ
อ้างอิงจากหน่วยงานอ่ืน /
น าไปใช้ประโยชน์เช่น การ
น าไปจัดท าโครงการ 

เรื่อง 1 1 1 1 1 เผยแพร่ผลงานวิจัยโดย Citation Index 

3. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวารสารวิชาการ
เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับ TCI 
(Thai Citation Index) 
กลุ่มท่ี 1 

ระดับ 3 4 5 5 5 - พัฒนาระบบวารสาร วิชาการ
นานาชาติ (CDMH Journal) online 
journal system เป็นแบบ open 
access 
-พัฒนาคุณภาพวารสาร สู่ ระดับ TCI 
(Thai Citation Index) กลุ่มท่ี 1และ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
วารสารและการติดตามให้มีความ
สมบูรณ์ 

 มิติที่ 6 National body 
and Policy advocacy   
 มีการพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ระดับชาติ เพ่ือให้เป็นแหล่ง
อ้างอิง โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลที่ทันสมัยสู่ประชาชน 

มีโครงการของหน่วยงาน
ในระดับประเทศ ที่เขต
สุขภาพได้ด าเนินงานตาม
นโยบายตามประเด็นความ
เป็นเลิศด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้า 

เรื่อง 1 1 1 1 1 1.ร่วมจัดท าโครงการกับหน่วยงานอื่น
ตามนโยบาย ตามประเด็นความเป็นเลิศ
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 
2.จัดท าโครงการรณรงค์ด้านการดูแล
เด็กพัฒนาการล่าช้า ปีละ 1 ครั้ง 
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4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างการตลาดเชิง
สังคมเพื่อสร้าง
ความตระหนัก 
และความเข้าใจต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต 
เด็กและวัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ  
ประธาน 
นายสมนึก  
อนันตวรวงศ์ 
 
เลขาฯ 
นส.ณัฐธิดา  ศิริตัน 
 

1. ประชาชน
ตระหนักและเข้าใจ
ปัญหาสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า 
 

1. ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมการ
เขา้ถึงความรู้สุขภาพจิตของประชาชน 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

พัฒนากระบวนการ
เข้าถึงความรู้
สุขภาพจิตผ่าน Air 
war, Ground war, 
Social media และ
เครือข่าย 
-วิเคราะห์ วางแผนการ 
ก าหนดประเด็น 
ช่องทางและรูปแบบ
การสื่อสาร  
-ด าเนินการสื่อสารสื่อ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
-ทบทวนและพัฒนา
กระบวนการสื่อสาร
เพ่ือสร้างวิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพหลัก 
- วิเคราะห์แนวทาง
การตลาดเชิงสังคมใน
วัยเรียน 

2.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ยอมรับและให้
โอกาสต่อผู้ที่อยู่กับ
ปัญหาสุขภาพจิต 
เด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการ 
 

2.ร้อยละของเด็กกลุ่มป่วยหรือกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการดูแลโดยกลุ่มเป้าหมาย
แล้วสามารถเรียนร่วมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพของเด็ก 
 
 

ร้อยละ 60 70 80 90 >90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขท่ีมี
ระบบบริหาร
จัดการอย่างมี   
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ  
ประธาน 
คุณชาตร ี ก าลังเก่ง 
 
เลขาฯ  
คุณรัตนา ดวงดี 
 

1. สถาบันฯมีการ
บริหารจัดการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 
 
 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
องค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ระดับ 5 5 5 5 5  

1.1. ด้านการเงิน
และพัสดุ 
 
 
 
 
 

1. Current ratio อัตราส่วน >1 >1 >1 >1 >1 1.พัฒนาระบบบริการการเงินการ
คลังให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย 
 - ลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค น  ามัน ไฟฟ้า 
-ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
-ลดการใช้วัสดุที่ไม่จ าเป็น  
 

2. R/E ratio อัตราส่วน >1 >1 >1 >1 >1 

3. Day cash on  hand วัน >180 >180 >180 >180 >180 

4. อัตราเวชภัณฑ์คงคลัง/เดือน เดือน <3 <3 <3 <3 <3 

5.ระดับความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบ
ด าเนินงาน 
 
 
 

ร้อยละ 
 

98 
 

98 
 

98 
 

98 
 

98 
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 1.2 ระบบบริหาร
จัดการมีคุณภาพ
โปร่งใสตรวจสอบ
ได้  

 
 

1.จ านวนครั งของการถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องการจัดซื อจัดจ้าง 

ครั ง 0 0 0 0 0 พัฒนาระบบรับฟังความต้องการ 
ความคาดหวัง ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/การกระท าผิดวินัยและความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มี
ความโปร่งใส 

ด้านข้อมูล 

- ด้านฐานข้อมูล  
 

2.ระดับความส าเร็จในการจัดส่ง
ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
เข้าสู่ระบบ Data Center 
ผู้ป่วยจิตเวช ของกรมสุขภาพจิต 

ระดับ 5 5 5 5 5  

ด้านสิ่งแวดล้อม 3.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ 5 5 5 5 5 ประชาสัมพันธ์บุคลากรสถาบันฯ 
ร่วมประหยัดพลังงาน 

4.ระดับความปลอดภัยด้านอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ระดับ 10 10 10 10 10 ประชาสัมพันธ์บุคลากรสถาบันฯ 
ร่วมประหยัดพลังงาน เพิ่มความถี่
ในการตรวจสอบค่ามาตรฐาน
เบื องต้น 
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(น  าดื่ม, น  าใช้, น  าเสีย, ขยะ, อาคาร
,อุบัติภัย, จราจรและรักษาความ
ปลอดภัย, แสงสว่าง, อากาศ,    
ครุภัณฑ์) 

      ประชาสัมพันธ์บุคลากรสถาบันฯ 
ร่วมประหยัดพลังงาน เพิ่มความถี่
ในการตรวจสอบค่ามาตรฐาน
เบื องต้น 

1.ส ารวจ วิเคราะห์ ระบบ
ฐานข้อมูล 
2.พัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่ตอบสนองงาน
บริการ วิชาการและบริการ 
3. ติดตามให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน การใช้ข้อมูลในการ
ดูแลผู้ป่วย 

2. บุคลากรมี
ความสุขความ
ผูกพันต่อองค์กร
และมีสมรรถนะ
เหมาะสมเพียงพอ
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร 

2.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที่มี
ความสุขในระดับปกติขึ นไป 

ร้อยละ <80 <82 <84 <86 ≥86 1. พัฒนาระบบและวิธีการท างาน
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ก าหนดแนวทางในการ
เสริมสร้างความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพ 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 

เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละ
หน่วยงาน  ให้บุคลากรมีความ
เชื่อถือและไว้วางใจในการท างาน
ร่วมกัน 
4. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความ
รักและผูกพันต่อองค์กร  
5. สร้างบรรยากาศที่เอื อต่อการ
ท างาน  
6. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีความสัมพันธ์ มีความ
สามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อ
กันอย่างมีความสุขทั งกายและ
จิตใจ ท าให้เกิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิต
ส่วนตัว 
7. ให้บุคลากรได้มีทักษะ 
เครื่องมือและทรัพยากรในการ
ท างานที่ถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั ง
การสนับสนุนการเรียนรู้ การ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ฝึกอบรม การศึกษาต่อเนื่อง 
หน่วยงานต้องมีการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงานที่เหมาะสมกับเพศ วัย 
ลักษณะของการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

คะแนนเฉลี่ย <5.40 ≥ 5.40 ≥ 5.40 ≥ 5.40 ≥ 5.40 1. พัฒนาระบบและวิธีการท างาน
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ก าหนดแนวทางในการ
เสริมสร้างความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพ 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละ
หน่วยงาน  ให้บุคลากรมีความ
เชื่อถือและไว้วางใจในการท างาน
ร่วมกัน 
4. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ

2.3 ร้อยละของบุคลากรมีภาวะ
สุขภาพปกติหรือมีแนวโน้มดีขึ น 

ร้อยละ <70 <75 <80 <85 ≥85 

2.4 ร้อยละอัตราก าลังเทียบกับ
ภาระงาน   (Fulltime 
equivalent; FTE)  
     - สายงานหลัก 
     - สายงานสนับสนุน 

ร้อยละ ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความ
รักและผูกพันต่อองค์กร  
5. สร้างบรรยากาศที่เอื อต่อการ
ท างาน  
6. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีความสัมพันธ์ มีความ
สามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อ
กัน อย่างมีความสุขทั งกายและ
จิตใจ  ท าให้เกิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิต
ส่วนตัว 
7. ให้บุคลากรได้มีทักษะ 
เครื่องมือและทรัพยากรในการ
ท างานที่ถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั ง
การสนับสนุนการเรียนรู้ การ
ฝึกอบรม การศึกษาต่อเนื่อง 
หน่วยงานต้องมีการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือจัดให้มี 
การตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงานที่เหมาะสม
กับเพศ วัย ลักษณะของการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ปฏิบัติงานของบุคลากร 
1. พัฒนาระบบการวางแผนและ

บริหารก าลังคน 
- วิเคราะห์ความต้องการอัตรา

ก าลังคนตามภาระงาน (FTE) 
- จัดท าแผนการปรับปรุงก าหนด

ต าแหน่งให้สอดคล้อกับบทบาท
ภารกิจและพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

- สรรหา บรรจุ รับโอนย้ายตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 

2. การบริหารระบบและใช้
ศักยภาพก าลังคนกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Talent Management 
and Utilization) 

- จัดท าแผนการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Path) และเส้นทางการพัฒนา

2.5 ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
สมรรถนะสูง  
(ด้านวิชาการ/ด้านบริหาร/ด้าน
บริการ) 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

> 30 
 
 
 
 

≥ 33 
 
 
 
 

≥ 36 
 
 
 
 

≥ 39 
 
 
 
 

≥ 42 
 
 
 
 

2.6 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการ
ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน HR Scorecard) 
 

คะแนน 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

2.7 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือ
ให้บริการประชาชน 

ระดับ 
 
 

5 5 5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร (Training Roadmap) 
- ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความจ าเป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างอย่าง
ยืน (Retention Plan) 
พัฒนาประสิทธิผลของระบบการ
บริหารผลการการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) 
 

หมายเหตุ : บุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมสุขภาพจิต 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค ์4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่  1 
สร้างและพัฒนา
กลไกเชิงระบบเพ่ือ
ส่งเสริมป้องกันรักษา
ฟ้ืนฟูด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการเด็กในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ 

1. เด็กและวัยรุ่นในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ กลุ่ม
เสี่ยงและป่วยเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นที่มีคณุภาพใกล้บ้าน
ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต 

    1.1 ร้อยละของผู้ป่วย 
ADHD/ASD เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ 
 
 

ร้อยละ 5/5 7/7 10/10 13/13 15/15 ชุมชน 

    1.2 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชของหน่วยบริการใน
เขตสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานตาม
เกณฑ์ ** 
 
 

ระดับ 5 5 5 5 5 ชุมชน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เด็กและวัยรุ่นในเขต
สุขภาพท่ีรับผิดชอบได้รับ
บริการส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์และพัฒนาการ 
และมีการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น 

    2.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายให้มรีะบบการ
ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า **  
 
 
 

ระดับ 5 5 5 5 5 ชุมชน 
    
    

แบบฟอร์ม 2-3 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่  1 
สร้างและพัฒนา
กลไกเชิงระบบเพ่ือ
ส่งเสริมป้องกันรักษา
ฟ้ืนฟูด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการเด็กในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบ 
(ต่อ) 

2 เด็กและวัยรุ่นในเขต
สุขภาพท่ีรับผิดชอบได้รับ
บริการส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์และพัฒนาการ 
และมีการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น (ต่อ) 

    2.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายให้มรีะบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหา
พฤติกรรม – อารมณ์ ** 

ระดับ 5 5 5 5 5 ชุมชน 

    2.3 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายในการดูแลวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม – 
อารมณ์ ** 

ระดับ 5 5 5 5 5 ชุมชน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
บูรณาการสหวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและ
พัฒนาการล่าช้าใน
ระดับตติยภูมิขั้นสูง 

3 ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นท่ี
เข้ารับบริการจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้าระดับตตยิภูมิขั้นสูง
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

    3.1 ร้อยละของเด็ก ASD 0-5 ปี
พัฒนาการทางภาษาและทักษะ
สังคมดีขึ้น  MILD moderate 
severe 

ร้อยละ <40 45 50 55 55 บริการทาง
การแพทย์ 

    3.2 ร้อยละของเด็ก ASD 5-12 
ปี เรียนร่วมได ้

ร้อยละ >65 >70 >75 >80 >85 บริการทาง
การแพทย์ 

     3.3 ร้อยละของเด็ก ASD  
อาการดีขึ้น (SNAP-IV) 

ร้อยละ ≥75 ≥76 ≥77 ≥78 ≥79 บริการทาง
การแพทย์ 

      3.4 ร้อยละเด็กสมาธิสั้นที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

ร้อยละ ≥75 ≥76 ≥77 ≥78 ≥79 บริการทาง
การแพทย์ 

      3.5 ร้อยละของผู้ป่วย CP มี
ระดับ GMFCS ก้าวหน้าในระยะ 
1 ปี MILD moderate severe 
(ไม่ถดถอย) 
 

 30 32 34 36 38 บริการทาง
การแพทย์ 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
บูรณาการสหวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและ
พัฒนาการล่าช้าใน
ระดับตติยภูมิขั้นสูง 
(ต่อ) 

3 ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นท่ี
เข้ารับบริการจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้าระดับตตยิภูมิขั้นสูง
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
(ต่อ) 

    3.6 ร้อยละของเด็ก severe ID 
มีทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันดีขึ้น 

ร้อยละ 30 32 34 36 ≥36 บริการทาง
การแพทย์ 

4 บริการสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้าไดร้ับการรับรอง
คุณภาพในระดับประเทศ
(HA) 

    4.1 HA Scoring Scoring >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 บริการทาง
การแพทย์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
พัฒนาวิชาการและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า
เทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 

5 สถาบันฯมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ
และนวัตกรรมด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ 

    5.1 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาหน่วยบริการจติเวชสู่การ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจติ
เวชในระดับประเทศ 
(Excellence Center) ** 

ระดับ 5 5 5 5 5 ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

     5.2 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาคลินิกเฉพาะทางรายโรค
ด้านสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น
และพัฒนาการล่าช้า 

คลินิก 1 2 3 
(เป้า

สะสม) 

3 
(เป้า

สะสม) 

3 
(เป้า

สะสม) 

ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

      5.3 จ านวนงานวิจยัตามประเด็น
ความเช่ียวชาญทีไ่ดร้ับการคดัเลือก
ให้น าเสนอในเวทรีะดับชาต/ิ
นานาชาต/ิได้รับการตีพมิพ์ใน
วารสารระดบั TCI กลุม่ที่ 1 

เรื่อง 1 1 1 1 1 ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
พัฒนาวชิาการและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า
เทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
(ต่อ) 

5 สถาบันฯมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ
และนวัตกรรมด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ  (ต่อ) 

    5.4 จ านวนนวัตกรรมหรือ 
องค์ความรู้ด้านสุขภาพจติเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการลา่ช้าที่
ผ่านการประเมินด้วย Health 
Technology 

เรื่อง 1 1 1 1 1 ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

     5.5 หลักสูตรการฝึกอบรมทีผ่่าน
การรับรองจากกรมสุขภาพจิต
หรือสภาวิชาชีพในปี 2558-
2559 และน าไปใช้อบรมกับ
บุคลากรในเขตสุขภาพหรือใน
ระดับประเทศ 

เรื่อง 1 1 1 1 1 ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

      5.6 จ านวนคร้ังของการจัดประชมุ/
ร่วมจัดการประชมุวชิาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตาม
ประเด็นความเป็นเลิศ 

ครั้ง 1 1 1 1 1 ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

      5.7 จ านวนฐานข้อมูลด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าระดับประเทศ
(จัดท าฐานข้อมูลโรคตามประเด็น
ความเป็นเลิศในเขตสุขภาพท้ัง 13 
เขต) 

เรื่อง 1 1 1 1 1 ศนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

      5.8 จ านวนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นความเป็น
เลิศ(บริการ/ศูนย์ส่งต่อ,วิจัย,
ฝึกอบรม,ท าเนียบวิทยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญ)ท่ีมีการปรับปรุง(Up 
date)ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

เว็บไซต ์ 2 2 2 2 2 ศนูย์พฒันา
คุณภาพ 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
พัฒนาวิชาการและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า
เทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
(ต่อ) 

5 สถาบันฯมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ
และนวัตกรรมด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ  (ต่อ) 

    5.9 จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางตามประเด็นความเป็นเลิศ
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 

คน 1 
(เป้าสะสม) 

2 
(เป้า

สะสม) 

3 
(เป้า

สะสม) 

4 
(เป้า

สะสม) 

5 
(เป้า

สะสม) 

สูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

    5.10 ระดับความส าเรจ็ในการ
พัฒนาวารสารวิชาการเข้าสู่
ฐานข้อมูลระดับ TCI (Thai 
Citation Index) 

ระดับ 3 4 5 5 5 สนูย์พัฒนา
คุณภาพ 

6 สถาบันฯเป็นศุนย์ความ
ร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO 
Collaborating Center) 

     6.1 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาสถาบันฯเป็นศูนย์ความ
ร่วมมือขององค์การอนามัยโลก 
(WHO Collaborating Center) 
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้า 

ระดับ 1 2 3 4 5 สูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
สร้างการตลาดเชิง
สังคมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและความ
เข้าใจต่อปัญหา
สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้า 

7 ประชาชนตระหนัก
และเข้าใจปญัหา
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
และพัฒนาการล่าช้า 
 

    7.1 ระดับความส าเร็จในการเพิม่
การเข้าถึงความรูสุ้ขภาพจติของ
ประชาชน** 

ระดับ 5 5 5 5 5 คุณสมนึก 

8 ชุมชนยอมรับและให้
โอกาสผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้า 

    8.1 ร้อยละของเด็กกลุม่ป่วย
หรือกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการดูแล
โดยกลุม่เป้าหมายแล้วสามารถ
เรียนร่วมได้อย่างเตม็ศักยภาพ
ของเด็ก 
 
 

ร้อยละ 60 70 80 90 >90 คุณสมนึก 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่5 
เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขที่มี
ระบบบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

9 สถาบันฯมีระบบ
บริหารจดัการองค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

    9.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
งบด าเนินงาน ** 

ร้อยละ 86 89 92 95 98 กลุ่มอ านวยการ 

    9.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ ** 

ระดับ 1 2 3 4 5 กลุ่มอ านวยการ 

      9.3 ระดับความส าเร็จในการ
จัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพเข้าสู่ระบบ Data 
Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรม
สุขภาพจิต ** 

ระดับ 1 2 3 4 5 งานสารสนเทศ 

      9.4 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การด าเนินงานเพื่อเสรมิสร้าง
สมรรถนะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
(HR Scorecard) ** 

คะแนน 5 1 2 3 4 5 กลุ่มอ านวยการ 

      9.5 Current ratio อัตราส่วน >1 >1 >1 >1 >1 กลุ่มอ านวยการ 

      9.6 R/E ratio อัตราส่วน >1 >1 >1 >1 >1 กลุ่มอ านวยการ 

      9.7 Day cash on hand วัน >180 >180 >180 >180 >180 กลุ่มอ านวยการ 

      9.8 อัตราเวชภัณฑค์งหลัง/เดือน เดือน <3 <3 <3 <3 <3 กลุ่มอ านวยการ 

      9.9 จ านวนครั้งของการถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ครั้ง 0 0 0 0 0 กลุ่มอ านวยการ 
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(2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(3) 
เป้าประสงค์  

(4) มิติของเป้าประสงค์ 

(5)  
ตัวชี้วัด 

(6)  
หน่วยนับ 

(7) ค่าเป้าหมาย  
(8) 

ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วย

ด าเนินการ) ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

คุณ
ภา

พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ปี 
2560 

 

ปี 
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี 
2563 

 

ปี 
2564 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่5 
เสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขที่มี
ระบบบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 
 (ต่อ) 

10 บุคลากรมีความสุข
ความผูกพันต่อองค์กร
และมสีมรรถนะเหมาะสม 
เพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร 

    10.1 ระดับความปลอดภัยด้าน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับ 10 10 10 10 10 กลุ่มอ านวยการ 

    10.2 ร้อยละของบุคลากร
สถาบันฯที่มีความสุขในระดับ
ปกติขึ้นไป 

ร้อยละ <80 <80 <80 <80 <80 กลุ่มอ านวยการ 

     10.2 คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 

คะแนน
เฉลี่ย 

<5.40 ≥5.40 ≥5.40 ≥5.40 ≥5.40 กลุ่มอ านวยการ 

      10.3 ร้อยละของบุคลากรมี
ภาวะสุขภาพปกติหรือมีแนวโน้ม
ดีขึ้น 

ร้อยละ <70 <75 <80 <85 <85 กลุ่มอ านวยการ 

      10.4 ร้อยละอัตราก าลังเทียบกับ
ภาระงาน (Fulltime 
equivalent; FTE) 
- สายงานหลัก 
- สายงานสนับสนุน 

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 กลุ่มอ านวยการ 

      10.5 ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
สมรรถนะสูง (ด้านวิชาการ/ด้าน
บริหาร/ด้านบริการ) 

ร้อยละ >30 ≥33 ≥36 ≥39 ≥42 กลุ่มอ านวยการ 

 
หมายเหตุ:  1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย  ให้หน่วยงานระบุซ้ าได้  โดยใส่เครือ่งหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ  
    2. ตัวช้ีวัดที่มาจากค ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน ในปี 2560  ให้ท าเครื่องหมายดอกจนั 2 ดอก (**)  ไว้ท้ายชื่อตัวช้ีวัดนั้นๆ ด้วย 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สถาบันพัฒนาการเด็ก

ราชนครินทร ์
 

                     
                                                                                                                                     
         
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
 

(1) วิสัยทัศน ์
สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครนิทร์ 

  
 

แบบฟอร์ม 2-2 กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต   เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี  มีความสุข 
 

วิสัยทัศน์กรมฯ 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

1. เป็นผู้ชี้น าทิศทางงานสขุภาพจติของประเทศ 
โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy  

 

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิต 
ในระดับภมูิภาคอาเซียน  

Advocacy  
 

3. เป็นองค์กรที่ใชข้้อมูลทางวชิาการและหลักฐานเชิงประจักษ์  
เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต  

Advocacy  
 ค่านิยมกรมฯ 

MENTAL 
 

Mind (Service Mind / Public Mind)  
 

Efficiency-Effectiveness-Equity 
 

P O Network 
 

H Teamwork 
 

H Accountability 
 

M Learning (Personal/Team/Organization) 
 

M 

พันธกิจกรมฯ  
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใหป้ระชาชนในทุกกลุ่มวัย 

สามารถดูแลสขุภาพจิตของตนเอง 
 

3. พัฒนากลไกการด าเนินงานสขุภาพจิต 
เพื่อก าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ  

 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจติ 
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ  

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

1.ส่งเสริมสขุภาพจติ และป้องกันปญัหา
สุขภาพจติประชาชนทุกกลุ่มวัย  

 

3. สร้างความตระหนักและ 
ความเขา้ใจต่อปญัหาสขุภาพจิต 

 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ 
สุขภาพจติและจติเวช  

 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภบิาล  

 

เป้าประสงค์ 4 มิต ิ
 

(3) ประสิทธิผล 
 

(4) คุณภาพ 
 

(5) ประสิทธิภาพ 
 

(6) พัฒนาองค์กร 
 

เป็นองค์กรชั้นน าด้านสขุภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ที่มีความเป็นเลิศดา้นเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1     
สร้างและพัฒนากลไกลเชิงระบบเพื่อส่งเสริม

ป้องกันรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่รับผดิชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2   
บูรณาการ สหวิชาชีพเพือ่พัฒนาระบบ

บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและ
พัฒนาการล่าชา้ในระดับตติยภูมิขั้นสูง 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3    
พัฒนาวิชาการและนวตกรรมด้าน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ และพัฒนาการ
ล่าช้าเทียบเคียงมาตรฐานระดับ

นานาชาต ิ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4   
สร้างการตลาดเชิงสังคมเพื่อสร้างความ

ตระหนกัและความเข้าใจตอ่ปัญหาสุขภาพจติ
เด็กและวัยรุน่ และพัฒนาการล่าช้า 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 
 เสริมสร้างองค์กรแห่ง

ความสุขที่มีระบบบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

9 สถาบันฯมีระบบบรหิารจัดการองค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล 

7 ประชาชนตระหนกัและเข้าใจ
ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น 

และพัฒนาการล่าช้า 

5 สถาบันฯมีความเชีย่วชาญทาง
วิชาการและนวัตกรรมด้านเด็ก

พัฒนาการล่าชา้ในระดับนานาชาต ิ

3 ผู้ป่วยเด็กและวยัรุ่นที่เข้ารับ
บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและ

พัฒนาการล่าชา้ระดับตติยภูมิขั้นสูง
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

1. เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ  
กลุ่มเสี่ยงและป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

เด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพใกล้บา้น 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวกิฤต ิ

 

 

6 สถาบันฯเป็นูศูนย์ความรว่มมือ 
ขององค์การอนามัยโลก  

(WHO Collaborating Center) 

8 ชุมชนยอมรับและให้โอกาสผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นและพัฒนาการล่าชา้ 

10 บุคลากรมีความสุขความผูกพันต่อ 
องค์กรและมีสมรรถนะเหมาะสม  

เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 

2. เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ  
ได้รับบริการส่งเสริมและป้องกันปัญหา

พฤติกรรม อารมณ์และพัฒนาการ  
และมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

4 บริการสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น
และพัฒนาการล่าช้าได้รับการรับรอง

คุณภาพในระดับประเทศ (HA) 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ประจ าปงีบประมาณ 2560 ของ  (1)  สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์  
 

(2) วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
 เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น ท่ีมีควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดบันำนำชำติ  

(3) พันธกิจหน่วยงาน  

 ให้บริกำรรักษำฟื้นฟูด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนำกำรในระดับตติยภูมิขั้นสูง   
 ศึกษำวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดนวตกรรมด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นประเด็นควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ    
 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมป้องกันรักษำฟื้นฟูสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนำกำรในเขตสุขภำพท่ีรับผิดชอบ    
 สร้ำงควำมตระหนักและเข้ำใจในปัญหำสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนำกำรล่ำช้ำ 

(4) ค่านิยมหน่วยงาน  
 R – Responsibility 
  I  – Innovation  
 C – Child – Center  
 D – Development 

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
1. สร้ำงและพัฒนำกลไกลเชิงระบบเพื่อส่งเสริมป้องกันรักษำฟื้นฟูดำ้นสุขภำพจติเด็กและวัยรุ่น และพฒันำกำรเด็กในเขตสุขภำพท่ีรับผดิชอบ   
2. บูรณำกำรสหวิชำชีพเพื่อพัฒนำระบบบริกำรจติเวชเด็กและวัยรุน่และพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดับตตยิภูมิขั้นสูง   
3. พัฒนำวิชำกำรและนวตกรรมดำ้นสุขภำพจติเด็กและวัยรุ่น และพฒันำกำรล่ำช้ำเทียบเคียงมำตรฐำนระดับนำนำชำติ   
4. สร้ำงกำรตลำดเชิงสังคมเพื่อสรำ้งควำมตระหนักและควำมเข้ำใจต่อปัญหำสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนำกำรล่ำช้ำ    
5. เสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขที่มีระบบบริหำรจดักำรอยำ่งมีธรรมำภิบำล 
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การก าหนดเป้าประสงค์ทีต่อบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน 

 

(1) SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 1,2,8 ได้รับบริการส่งเสรมิและป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์และพัฒนาการ และมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานสขุภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการ S4,7 O2 
2. สร้างและพัฒนากลไกเชิงระบบในการดูแลสุขภาพจติเด็กและวัยรุน่ S5 
O14,15 
3. พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น S3,4 O12,15 
4. พัฒนาระบบบริการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นในเขต
สุขภาพท่ีรับผิดชอบ S1,2 O1,2 
5. สนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่หน่วยบริการจิตเวชและศูนย์
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่รับผดิชอบในการชี้แจงการด าเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ี การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
S4,6 O2 
6. พัฒนาต้นแบบระบบดูแลสุขภาพจิตและจติเวชเด็กและวยัรุ่นท่ีมีคณุภาพ
อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด S5,11 O12 
7. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตในการจดัท าโครงการ ร่วมวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อสนับสนุนให้ รพศ. รพท. รพช. ในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบให้สามารถ
ด าเนินการร่วมกับโรงเรยีนมัธยมศกึษาคู่เครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุม่เสี่ยงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สรุปบทเรียนการด าเนินการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน S3,4,7 O14 
 
 

(3) ST กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
4. บริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้าได้รับการรับรอง
คุณภาพในระดับประเทศ(HA) 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบคุณภาพรพ.ตามมาตรฐาน HA S5 T16 
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8. เป็นท่ีปรึกษา สนับสนุนวิทยากรและผลักดันให้ รพศ. รพท. รพช. มีการ
จัดระบบการรับ-ส่งต่อนักเรยีนที่มปีัญหายุ่งยาก ซับซ้อนและหรือผ่านการ
ด าเนินการช่วยเหลือด้วยวิธี Case Conference ในโรงเรียนเพื่อใหดู้และ
นักเรียนร่วมกันอย่างเป็นระบบเครือข่าย S4,13 O14 
9. ร่วมจัดท าโครงการ ประสานพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาหน่วยบริการฯใหเ้กดิการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวยัรุ่นให้เป็นไปตามแนว
ทางการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ (Service Plan) S1,2 O1,2 
 

2. เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี 1,2,8 กลุ่มเสี่ยงและป่วยเข้าถึงบรกิารสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นที่มีคณุภาพใกล้บ้านท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ิ

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วย Collaborative care model / 
consultation model  S1,3 O2 
2. เพิ่มการเข้าถึงยา Methylphenidate ในรพ.ระดับ M ขึ้นไป S2,5 O21 

 
5. สถาบันฯมีความเช่ียวชาญทางวิชาการและนวัตกรรมด้านเด็กพฒันาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ 
6. สถาบันฯเป็นศุนยค์วามร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center 
            กลยุทธ์ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการเผยแพร่หรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า S5,6 O13 

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นผู้เชีย่วชาญด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ S3 O13 
3. พัฒนานวตกรรมและเทคโนโลยีด้านเด็กพัฒนาการลา่ช้า S15 O2,9 
4. พัฒนารูปแบบระบบบริการด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าที่สามารถขยายผลได้
ในระดับนานาชาต ิS3,4 O11,13 
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7. ประชาชนตระหนักและเขา้ใจปญัหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า 
8. ชุมชนยอมรับและให้โอกาสผูป้ว่ยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเข้าถึงความรู้สุขภาพจติผา่น Air war, Ground war, 
Social media และเครือข่าย S4,12 O1,22 

 

(2) WO กลยุทธ์พลิกฟื้น 
3. ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับบรกิารจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้าระดับตติยภูมิ
ขั้นสูงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคลินิกเฉพาะโรคตามมาตรฐาน3S, พัฒนาโปรแกรมบ าบดัที่
สอดคล้องกับผู้รับบริการ, พัฒนาเครื่องมือ ตัววัดในแต่ละโรค W16 O10 

 
9. สถาบันฯมีระบบบรหิารจดัการองค์การที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ W10 O10 

 
10. บุคลากรมีความสุขความผูกพันต่อองค์กรและมีสมรรถนะเหมาะสม เพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและวิธีการท างานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล W1,2,3,4,5 O1,3,17 

 

(4) WT กลยุทธ์ตัดทอน 
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การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 

 

Strengths (จุดแข็ง) 
Staff 

1. มีทีมสหวิชาชีพครบส าหรับปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ 
2. เป็นสถาบันฯที่ให้บริการด้านพฒันาการและสุขภาพจิตเด็ก มีสหวิชาชีพ 

แพทย์ พยาบาลที่ครบในการเข้ารับบริการ 
 
Skill 

3. เป็นหน่วยงานที่มบีุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย 

4. สถาบนัฯ มีองค์ความรูช้ัดเจนในเร่ืองพัฒนาการและมีวิทยากรให้การสนับสนุน 
พื้นที่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศไทย 

5. สถาบนัฯ เป็นหนึง่ในการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
6. เป็นแหล่งพัฒนาวชิาการ 

 
Style 
ไม่ม ี
Shared value 

7. องค์กรมีการท างานกันเป็นทีม อยู่กันแบบครอบครัว แบบพีน่้อง ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
System 

8. มีการจัดท าแผนการจัดหาพสัดทุี่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
9. การเบิกจ่ายวัสดุเปน็ไปตามแผนการจัดซื้อประจ าปี 

Weaknesses (จุดอ่อน) 
Staff 

1. มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการ บางครั้งงานที่ได้มปีริมาณลดลง 
2. ขาดการให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. บุคลากรมีอายุมากขึ้น ขาดการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมบุคลากรที่จะ

ขึ้นมาท างานทดแทน 
4. บุคลากรบางกลุ่มยังขาดทัศนคติที่ดีในการให้บริการและการท างานร่วมกัน 
5. บุคลากรบางคนยงัใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ ยังขาดการเรียนรู้งานและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  
6. ผู้บริหารบางคนขาดคุณสมบัติการเป็นผูน้ าทีด่ี 

 
Skill 

7. บางจุดในองค์กรยังขาดการพัฒนา ขาดทักษะในการท างาน 
8. บุคลากรท างานไม่ตรงตามหนา้ที่  ไม่ตรงสายงาน  ท าให้ท างานไม่เต็มศักยภาพ 

 
Style 
ไม่มี 
Shared value 
ไม่มี 
System 

9. มีภาระงานมากแต่จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ  
10. ขาดการควบคุมการบริหารเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน 
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10. การตัดจ่ายวัสดุตามใบเบิกเป็นปัจจุบนั 
11. มีครุภัณฑ์ Intervention พร้อมในการรักษา 
12. มีรายได้เพียงพอ 
13. สถานที่ตัง้เป็นศนูย์กลางการส่งต่อของภาคเหนือ 
14. มีระบบประสานงานแบบ Non Formal เช่น line RICD Team  
15. มีนวตกรรมที่หลากหลาย DSPM/DAIM/TD4I 
16. มีบริการที่ครบวงจร และมบีริการพิเศษอื่นๆ ที่หลากหลาย 

 
Strategy 
ไม่ม ี
 
Structure 
ไม่ม ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ควรมกีารส่งต่อข้อมูลกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
12. ควรสร้างความมัน่คงในหนา้ที่ ต าแหน่ง  
13. ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกเร่ือง อุปโภคบริโภค สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 

ระบบสารสนเทศ มีความขัดข้องในบางครั้ง 
14. ขาดระบบการดูแลอัตราก าลงัทดแทน หรือสืบทอดงานเมื่อเกษียณอายุ ลาออก 
15. ควรมีการบริหารที่มีความชัดเจน ยุติธรรม 
16. ระบบคลนิิคเฉพาะโรคยังไมช่ัดเจน 

 
Strategy 
ไม่มี 
 
Structure 
ไม่มี 
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Opportunities (โอกาส) 
P = Political Component  การเมือง 

1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญเร่ือง การเข้าถึงบริการสนับสนุน
การด าเนินงานเพื่อประชาชนสขุภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน โดยมีแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ20ปี ด้านสาธารณสุขเน้นเร่ือง 
Promotion & Prevention Excellence, Service Excellence, People 
Excellence, Governance Excellence 

2. มีนโยบายระดบัประเทศทีจ่ะพฒันาศักยภาพเครือข่ายบริการให้มี
ความสามารถในการดูแลดา้นสขุภาพจิตและพฒันาการเด็ก  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 มีนโยบายดา้นสุขภาพของ
ประชาชน 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตราที่ 55 ระบุเก่ียวกับคนพิการ
ควรได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความชว่ยเหลือจากรัฐ 

5. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราที่ 10 การจัดการศึกษาให้
บุคคลที่บกพร่องร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การสื่อสาร การเรียนรู้ ต้องจัดให้
บุคคลดังกลา่วมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. พระราชบญัญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2551 
7. พระราชบญัญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 2550 
8. พระราชบญัญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 
9. รัฐบาลมนีโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพในทุกด้าน 

โดยเน้นดา้นพฒันาการ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทความรับผดิชอบของสถาบนัฯ 
10. นโยบายกรมสุขภาพจิต ด้านบรกิารให้หน่วยงานพฒันาคลินิกเฉพาะโรคที่

ยุ่งยาก รุนแรง ซับซ้อน เร้ือรัง, ด้านบริหารการเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และ
มีค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขจิต 

Threats (อุปสรรค) 
P = Political Component  การเมือง 

1. การเปลี่ยนผูน้ าระดับสูงบ่อย  และเปลี่ยนนโยบายบ่อยท าให้การบริหารงานไม่
ต่อเนื่อง 

2. นโยบายการจ ากัดอัตราก าลังท าให้มีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  การท างาน
เกิดปัญหาภาระงานมากกวา่อัตราก าลัง 

3. นโยบายของ สปสช. เร่ืองการเรียกเก็บที่เน้นการRefer 
4. บุคลากรที่ปฏบิัติงานของเครือข่ายบริการยังไม่มีความพร้อมด้านอัตราก าลัง 

เนื่องจากมีภาระงานมาก และจ านวนผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตเด็กมีน้อย 
ส่วนใหญ่จะท างานดา้นสุขภาพจิตผู้ใหญ่เนื่องจากกรมสุขภาพจติมีทุนให้ศึกษา
ต่อปริญญาโทพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชด้วย 

5. ประเทศไทยขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นฯ 
6. ในการให้สิทธิการรักษาไม่เท่ากนัแบ่งประเภท จ ากัดการรักษาและค่ารักษา 

 
E = Economic Component เศรษฐกิจ 

7. ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศอยู่ในช่วงขาลง 
8. มีโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กมากข้ึน 
9. ด้านงบประมาณได้รับไม่เพียงพอ 
10. สถาบนัฯ มีคู่แข่งเป็นหน่วยงานเอกชนเปิดให้บริการด้านพฒันาการเด็กและ

สุขภาพจิตเด็ก ท าให้ดึงผูป้่วยทีม่ีสิทธิเบิกได้และช าระเงินสดไปใช้บริการท าให้
จ านวนผูป้่วยลดลง 

11. ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและสนิค้าอย่างเสรีจะท าให้มีการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้ออย่างง่ายและเป็นวงกว้าง 
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E = Economic Component เศรษฐกิจ 
11. AEC ท าให้มีพื้นทีท่ างานมากข้ึน 

 
S = Sociocultural Component สังคมและวัฒนธรรม 

12. เป็นหน่วยงานทีไ่ด้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันที่เปน็ผูน้ าในระดับประเทศ
ด้านการบริการรักษาสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

13. เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนต่างๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ จากการที่สถาบันได้รับรางวัลชนะเลิศ UN public service 
award  2013 สาขา Improving the delivery of public services 

14. ปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการลา่ชา้หรือมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปจัจุบันมีจ านวน
เพิ่มข้ึน 

15. ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและชว่ยเหลือได้รวดเร็ว ถ้าเด็กไม่มีปัญหายุ่งยาก
ซับซ้อนก็สามารถรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บา้นได้ ท าให้ผู้ป่วยทีม่ารับบริการที่
สถาบนัฯ เป็นเฉพาะผูป้่วยที่มปีญัหารุนแรง ยุ่งยาก ซบัซ้อนเท่านั้น ส่วนผูป้่วย
ที่มีปัญหาไม่รนุแรงสามารถรับบริการในพื้นที่ใกลบ้้านเท่านั้น 

16. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนนุจากองค์กรจากต่างประเทศในเร่ืองงาน RICD 
Wheel Chair Project  

17. หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปรู้จักสถาบนัพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์มากข้ึนประชาชนให้ความไว้วางใจในการบริการ ผู้มารับบริการมี
ความเชื่อมั่นในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

18. สภาพแวดล้อมตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ส าคัญในชุมชนเปน็ศูนย์รวมในการบริการ
ส าหรับเด็กพิเศษ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า 

19. ได้รับการสนับสนนุจากผูป้กครอง หรือชุมชนในด้านการรับบรกิาร เช่น อบต.
ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

S = Sociocultural Component สังคมและวัฒนธรรม 
12. การบริการไม่ครอบคลุมเนื่องจากบางพืน้ที่อยู่ไกลจากศูนยบ์ริการ 
13. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการพาเด็กมารับบริการเนื่องจากไม่มีเวลาหรือ

อยู่ไกล 
14. ความเชื่อที่ผิดเก่ียวกับการดูแลบุตรคนพิการ 
15. คุณภาพการศึกษา ระดบัการศึกษาของผู้ปกครองมีผลต่อการสง่เสริมพัฒนาการ

ของเด็ก 
 
T = Technological Component เทคโนโลยี 

16. การเปลี่ยนระบบ JHOS ท าให้บคุลากรปรับการท างานไมท่ันและกระทบต่อการ
บริการ 
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20. สถาบนัการศึกษาตา่งชาติเข้ามาศึกษาดูงานที่สถาบนัพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์มากข้ึน 

21. รพ.ชุมชนขนาดกลางไม่มียา Methylphenidate ในรพ.ท าให้เด็กกลับมา
รักษาที่สถาบันฯ 

 
T = Technological Component เทคโนโลยี 

22. มีเทคโนโลยี JHOS ที่สามารถชว่ยในเร่ืองข้อมูลผู้ป่วย และสามารถพัฒนา
ระบบเองได ้
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2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างและพฒันากลไก
เชิงระบบเพื่อส่งเสริม
ป้องกนัรักษาฟื้นฟดู้าน
สุขภาพจติเด็กและ
วัยรุ่นและพฒันาการเด็ก
ในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ

1. พฒันาหน่วยบริการ รพศ./ รพท. /
รพช. และ รพ.สต. ให้มีบริการ
สุขภาพจติและจติเวชที่ครอบคลุมทั้ง
ประเด็นการดูแลจติเวชทั่วไป จติเวช
เด็กและวัยรุ่น งานวิกฤตสุขภาพจติ 
(MCATT) และนิติจติเวช ตาม
แนวทางการพฒันาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพจติและจติเวช ส าหรับ 
รพศ./รพท. /รพช. และ รพ.สต. โดย
ใช้กรอบการจดัระดับสถานบริการ 
อา้งองิตามแนวทางการจดัระดับ
สถานบริการสุขภาพ (Service Plan)
ในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ

1.ระดับความส าเร็จในการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพจติและจติเวชของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์

1. โครงการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่นใน
เขตสุขภาพ

 กลุ่มงานพฒันา
ศักยภาพ
เครือข่าย

2. เด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ในเขต
สุขภาพที่รับผิดชอบกลุ่มเส่ียงและป่วย
เข้าถึงบริการสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่น
ที่มีคุณภาพใกล้บ้านทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต

2. ร้อยละของผู้ป่วย ASD /ADHD 
เข้าถึงบริการสุขภาพจติในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ

1. โครงการพฒันางานวิกฤตสุขภาพจติ  กลุ่มงานวิกฤต
สุขภาพจติ 
(MCATT)

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุน่ ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดับนำนำชำติ

ยทุธศำสตร์
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
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ยทุธศำสตร์
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร

3. ร้อยละรพ.ระดับ A/S ที่มีบริการ
สุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นผ่านเกณฑ์
ระดับ 1 ทุกด้าน

4. ร้อยละรพ.ระดับ M1-F3 ที่มีบริการ
สุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นผ่านเกณฑ์
ระดับ 1 ทุกด้าน

3.เพื่อให้เด็กพกิารทางสติปัญญา การ
เรียนรู้ และออทิสติกในโรงเรียน
การศึกษาพเิศษในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบได้รับการดูแลฟื้นฟดู้าน
สุขภาพ

ระดับความส าเร็จในการพฒันาความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ดูแลฟื้นฟดู้านสุขภาพและสังคมแกค่น
พกิารทางจติใจ หรือพฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

1. โครงการฟื้นฟดู้านสุขภาพผู้พกิาร
ทางจติใจพฤติกรรม สติปัญญาการ
เรียนรู้ และออทิสติก ปี 2560

 กลุ่มงานพฒันา
ศักยภาพ
เครือข่าย

2. โครงการสนับสนุนอปุกรณ์การแพทย์
ร่วมกบัคณะท างาน Joni&Friends ใน
พื้นที่ จ.เชียงใหม,่ พษิณุโลก, อตุรดิษถ์

 กลุ่มงานเวช
กรรมฟื้นฟ ู
(คุณพงึพศิ)

โครงการสนับสนุนอปุกรณ์การแพทย์
ร่วมกบัคณะท างาน Joni&Friends

    กลุ่มงานเวช
กรรมฟื้นฟ ู
(คุณพงึพศิ)
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ยทุธศำสตร์
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร

3. โครงการรณรงค์พฒันาการเด็ก
เสริมสร้างสุขภาพและก าลังใจผู้พกิาร

     กลุ่มภารกจิ
อ านวยการ

4. เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ ได้รับการส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และ
พฒันาการและมีการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ขึ้น

กลุ่มเด็กปฐมวัย : เพื่อพฒันาสถาน
บริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิขึ้นไป
   ส าหรับในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ 
ให้มีระบบการดูแลเด็กพฒันาการล่าช้า

1.ระดับความส าเร็จของการพฒันา
เครือข่ายให้มีระบบการดูแลเด็ก
พฒันาการล่าช้า

1. โครงการเสริมสร้างพฒันาการเด็ก
ล่าช้า

 กลุ่มงาน
ศักยภาพ
เครือข่าย

2. โครงการจดหมายข่าวเปี่ยมด้วยรัก
เพื่อติดตามดูแลเด็กพฒันาการล่าช้าใน
ชุมชน

 กลุ่มงาน
ศักยภาพ
เครือข่าย

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู
ความรู้ส าหรับแพทย์ในโครงการ
จติแพทย์/กมุารแพทย์พี่เล้ียง

 กลุ่มงาน
ศักยภาพ
เครือข่าย
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ยทุธศำสตร์
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรด้านพฒันการเด็กและ
จติเวชเด็ก(Coaching Program)(12 
เขตสุขภาพ)

 กลุ่มงาน
ศักยภาพ
เครือข่าย

เด็กปฐมวัยกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ เข้าถึงบริการกระตุ้น
พฒันาการ

2.ร้อยละเด็กปฐมวัยกลุ่มเส่ียงที่เข้าถึง
บริการกระตุ้นพฒันาการด้วยเคร่ืองมือ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

เด็กปฐมวัยกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ ได้รับการกระตุ้น
พฒันาการและมีพฒันาการดีขึ้น

3. ร้อยละเด็กปฐมวัยกลุ่มเส่ียงที่มี
พฒันาการดีขึ้นหลังได้รับการกระตุ้น
พฒันาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเด็กวัยเรียน : พฒันาสถาน
บริการสาธารณสุข แต่ละระดับให้เกดิ
การประสานงานเชื่อมโยงกนักบัระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางที่ก าหนด
ในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ

1.ระดับความส าเร็จของการพฒันา
เครือข่ายให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์
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ยทุธศำสตร์
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร

เด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ เข้าถึงบริการส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาพฤติกรรม

2.ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีเข้าถึง
บริการส่งเสริมป้องกนัปัญหาอารมณ์
และพฤติกรรม

5. พฒันาจงัหวัดต้นแบบในการดูแล
ด้านพฒันาการสุขภาพจติและจติเวช
เด็กกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น

 กลุ่มงาน
ศักยภาพ
เครือข่าย

เด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ ที่ได้รับการส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ มี
การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น

3. ร้อยละเด็กวัยเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีมี
พฤติกรรมและอารมณ์มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นหลังได้รับบริการ
ส่งเสริมป้องกนั

กลุ่มวัยรุน่ : พฒันาศักยภาพบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานสุขภาพจติวัยรุ่นในรพศ. 
รพท. รพช. ในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ
 และบุคลากรสถานศึกษา ให้สามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงที่มี
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้

1.ระดับความส าเร็จของการพฒันา
เครือข่ายในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

วัยรุ่นกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ เข้าถึงบริการส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาพฤติกรรม อารมณ์

2. ร้อยละเด็กวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีเข้าถึง
บริการส่งเสริมป้องกนัปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์
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ยทุธศำสตร์
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงในเขตสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ ที่ได้รับการส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ มี
การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น

3. ร้อยละเด็กวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีมี
พฤติกรรมและอารมณ์มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นหลังได้รับบริการ
ส่งเสริมป้องกนั
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ยุทธศาสตร์ที่  2
บูรณาการสหวิชาชีพ
เพื่อพฒันาระบบบริการ
จติเวชเด็กและวัยรุ่น
และพฒันาการล่าช้าใน
ระดับตติยภูมิขั้นสูง

1. ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับบริการ
จติเวชเด็กและวัยรุ่นและพฒันาการ
ล่าช้าระดับตติยภูมิขั้นสูงมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น

1. ระดับความส าเร็จในการพฒันา
หน่วยงานให้มีการจดับริการแกผู้่ป่วยท่ี
เข้ารับบริการจติเวชเฉพาะทางจนมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น

1. โครงการพฒันาความเป็นเลิศบริการ
จติเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

     PCT

1.1 ประชุมบุคลากรหน่วยบริการพเิศษ
เพื่อก าหนดทิศทางการขับเคล่ือน

 PCT

1.2 การให้บริการคลนิกโรคสมองพกิาร
 CP

 PCT

1.3 ด าเนินการจดัท าคลินิกโรคออทิสติก
 ASD

 PCT

1.4 ด าเนินการจดัต้ังคลินิกโรคสมาธิส้ัน  PCT

1.5 ด าเนินจดัท า CPG รายโรค  PCT

1.6 ด าเนินงานโครงการพฒันาหน่วย
ให้บริการพเิศษเพื่อกา้วสู่ความเช่ียวชาญ

 PCT

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุน่ ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดับนำนำชำติ

ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ
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ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการพฒันาทักษะการท างานเชิง
คุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

 คุณสุนทรี

16. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยจติเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

 องค์กรแพทย์

2. ผู้ป่วยจติเวชเด็กและวัยรุ่นและ
พฒันาการล่าช้าระดับตติยภูมิที่เข้ารับ
บริการแล้วอาการดีขึ้น

2. โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย
จติเวชท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการกอ่ความ
รุนแรงในสังคม

 กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์

4. โครงการพฒันาระบบบริการผู้ป่วย
ในพฒันาการล่าช้า



4.1 กจิกรรมจดัท าคู่มือมาตรฐาน
บริการแบบEarly Intensive 
Interventio ส าหรับผู้ป่วยใน

 ดร.สุนทรี   
คุณจฬุาภรณ์

4.2 กจิกรรมนันทนาการ (วันเด็กและปี
ใหม)่

     คุณจฬุาภรณ์ 
ผู้ป่วยใน

4.3 กจิกรรมศึกษาดูงานการด าเนินงาน
ในหอผู้ป่วยวิกฤต ณ รพ.ยุวประสาท

 คุณศิริพร

2.1 ร้อยละของเด็กออทิสติก 0-5 ปี
พฒันาการทางภาษาและทักษะสังคมดี
ขึ้น  MILD moderate severe

6. คลินิกละครบ าบัด  งานดนตรี 
ละครและ
ศิลปะบ าบัด
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ผู้รับผิดชอบ

7. คลินิกดนตรีบ าบัด  งานดนตรี 
ละครและ
ศิลปะบ าบัด

8. คลินิกศิลปะบ าบัด  งานดนตรี 
ละครและ
ศิลปะบ าบัด

2.2 ร้อยละของเด็กออทิสติก 5-12 ปี 
เรียนร่วมได้

9. คลินิก Optimusic  งานดนตรี 
ละครและ
ศิลปะบ าบัด

2.3 ร้อยละของเด็กสมาธิส้ันมีอาการดี
ขึ้นโดยติดตามจาก SNAP-IV

10. โครงการค่ายเสริมปั้นละคร  งานดนตรี 
ละครและ
ศิลปะบ าบัด

2.4 ร้อยละเด็กสมาธิส้ันท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น

11. โครงการอบรมหลักสูตรการ
ส่งเสริมพฒันาด้านภาษาและการพดู
เบื้องต้นส าหรับเด็กออทิสติก

 งานอรรถบ าบัด

2.5 ร้อยละของผู้ป่วย CP มีระดับ 
GMFCS กา้วหน้าในระยะ 1 ปี MILD 
moderate severe (ไม่ถดถอย)

12. พฒันาระบบบริการอาชาบ าบัด 

12.1  กจิกรรมการจดัท าหนังสือ
แนวทางอาชาบ าบัด

งาน
กายภาพบ าบัด

D:\Back Up 12 07 59\(1) งานแผน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล\2.2 แผนยุทธศาสตร์\2.2.15 แผนยุทธศาสตร์ ป ี60 -64 ฉบบั 12\ยุทธฯ ฉบบัท าเล่ม\ยุทธศาสตร์ 29 พ.ย.59\รวมเล่ม\3 Strategic Plan RICD 2560 02มีค60 53 



2560 2561 2562 2563 2564

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุน่ ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดับนำนำชำติ

ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

12.2  กจิกรรมการอบรมแนวทางอาชา
บ าบัดในเด็กพฒันาการล่าช้าส าหรับ
เครือข่าย

 งาน
กายภาพบ าบัด

13. โครงการบริการคลินิกธาราบ าบัด      งาน
กายภาพบ าบัด

14. โครงการพฒันาทักษะการว่ายน้ า
ส าหรับเด็กพฒันาการล่าช้าเพื่อลดความ
เส่ียงต่อการเกดิอนัตรายทางน้ า

     งาน
กายภาพบ าบัด

14.2  กจิกรรมการอบรมเรียนว่ายน้ า
เพื่อการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้ อย่าง
ปลอดภัย

งาน
กายภาพบ าบัด

14.3 กจิกรรมการแข่งกฬีาทางน้ า งาน
กายภาพบ าบัด

2.6 ร้อยละของเด็ก ID มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น -MILD moderate 
severe

5. โครงการคลินิกพเิศษส าหรับนักเรียน
ที่มีความเส่ียงด้านความบกพร่องทาง
สติปัญญาและ/หรือความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้

     กลุ่มงาน
จติวิทยา

2.7 ร้อยละของเด็ก severe ID มีทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันดี
ขึ้น

15. โครงการฟื้นฟดู้านทักษะชีวิต 
สังคมและอาชีพส าหรับเด็กพฒันาการ
ล่าช้า
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15.1  กจิกรรมฝึกอาชีพเพื่อการเตรียม
ความพร้อมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ

งาน
กายภาพบ าบัด

15.2  ค่ายกจิกรรมบ าบัดเพื่อส่งเสริม
ทักษะการด าเนินชีวิต

งาน
กจิกรรมบ าบัด

3. อตัราการกลับมารักษาซ้ าแบบผู้ป่วย
ในภายใน 6 เดือน

4. CMI 16. โครงการ/กจิกรรมการปรับการ 
Admit ผู้ดูแลเด็ก

 PCT

2. บริการสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่น
และพฒันาการล่าช้าผ่านมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2.1 HA Scoring โครงการพฒันาคุณภาพสถานบริการ
เพื่อธ ารงรักษาคุณภาพมาตรฐาน HA
ประจ าปีงบประมาณ 2560

     กลุ่มงานพฒันา
คุณภาพ

กจิกรรมเตรียมความพร้อมรองรับการ
เย่ียมส ารวจ

กลุ่มงานพฒันา
คุณภาพ

กจิกรรมการอบรม CPR และ IC คุณนิกร  ผู้ป่วย
ใน

D:\Back Up 12 07 59\(1) งานแผน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล\2.2 แผนยุทธศาสตร์\2.2.15 แผนยุทธศาสตร์ ป ี60 -64 ฉบบั 12\ยุทธฯ ฉบบัท าเล่ม\ยุทธศาสตร์ 29 พ.ย.59\รวมเล่ม\3 Strategic Plan RICD 2560 02มีค60 55 



2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่  3
พฒันาวิชาการและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจติ
เด็กและวัยรุ่น และ
พฒันาการล่าช้า
เทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ

5 สถาบันฯมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและนวัตกรรมด้านเด็ก
พฒันาการล่าช้าในระดับนานาชาติ

5.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันา
หน่วยบริการจติเวชสู่การเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านจติเวชในระดับประเทศ 
(Excellence Center) **

1. โครงการยกระดับความมั่นคงและ
ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจติและจติเวช

     งานพฒันา
คุณภาพ

5.2 ระดับความส าเร็จในการพฒันา
ต้นแบบคลินิกเฉพาะทางรายโรคด้าน
สุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นและพฒันาการ
ล่าช้า

1. โครงการพฒันาระบบการจดัการ
อปุกรณ์ส่งเสริมพฒันาการ

 กลุ่มงาน
พยาบาลตรวจ
รักษาพเิศษ

2. โครงการจดัอบรมเชิงปฎิบัติการฝึก
โปรแกรมแลกเปล่ียนภาพเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก

     คลินิก PECS

3. โครงการจดัต้ังคลินิกการใช้การ
ส่ือสารทางเลือก(Augmentative and 
Alternative communication : AAC)

     คลินิก AAC
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ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ
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4. โครงการขยายการให้บริการ การ
บ าบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุน้อยด้วย 
TEACCH

     คลินิก TEACCH

5. โครงการปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติการ
ใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิส้ันที่มี
โรควิตกกงัวลร่วม

 พญ.รชยา

6. โครงการพฒันาแนวเวชปฏิบัติการ
บ าบัดทางสังคมจติใจผู้ป่วยเด็กโรค
สมาธิส้ันและผู้ปกครองและการน าไปใช้

 ดร.สุนทรี

7. โครงการพฒันาระบบการจดัการ
ความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
พฒันาการล่าช้าและผู้ปกครอง

 ดร.สุนทรี

8. โครงการส่ือสารแนวทางการพฒันา
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็ก
พฒันาการล่าช้า ปีงบประมาณ 2560

     งานพฒันา
คุณภาพ
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5.3 จ านวนงานวิจยัตามประเด็นความ
เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอ
ในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ/ได้รับการ
ตีพมิพใ์นวารสารระดับ TCI กลุ่มที่ 1

9. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรใน
การเขียนโครงร่างวิจยัและด าเนินการ
วิจยัด้านสุขภาพจติ/จติเวชเด็กและ
วัยรุ่น และด้านพฒันาการแบบมืออาชีพ

 คณะกรรมการ
วิจยั

10. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการ
เขียนบทความวิจยัเพื่อตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการ

 งานพฒันา
คุณภาพ

5.4 จ านวนนวัตกรรมหรือ
องค์ความรู้ด้านสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่น
และพฒันาการล่าช้าที่ผ่านการประเมิน
ด้วย Health Technology

5.5 หลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านการ
รับรองจากกรมสุขภาพจติหรือสภา
วิชาชีพในปี 2558-2559 และน าไปใช้
อบรมกบับุคลากรในเขตสุขภาพหรือใน
ระดับประเทศ

11. โครงการให้ความรู้แกบุ่คลากร
สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์และ
เครือข่าย (วิชาการ และJournal)

     กลุ่มงาน
ฝึกอบรมและ
วิเทศสัมพนัธ์

12. โครงการจดัท าหลักสูตรอบรม
ละครบ าบัด

 งานดนตรี 
ละคร และ
ศิลปะบ าบัด
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ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

5.6 จ านวนคร้ังของการจดัประชุม/ร่วม
จดัการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติตามประเด็นความเป็นเลิศ

13. โครงการจดัอบรมหลักสูตรเทคนิค
การสอนและส่ือการสอนส าหรับเด็ก
พเิศษบุคคลภายนอก

     กลุ่มงาน
การศึกษาพเิศษ

14. โครงการพฒันาสถาบันฯเป็นแหล่ง
อา้งองิและศึกษาดูงาน

     กลุ่มงาน
ฝึกอบรมและ
วิเทศสัมพนัธ์

5.7 จ านวนฐานข้อมูลด้านเด็ก
พฒันาการล่าช้าระดับประเทศ (จดัท า
ฐานข้อมูลโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ
ในเขตสุขภาพท้ัง 13 เขต)

5.8 จ านวนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นความเป็นเลิศ
(บริการ/ศูนย์ส่งต่อ,วิจยั,ฝึกอบรม,
ท าเนียบวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ)ที่มี
การปรับปรุง(Up date)ทั้งภาษาไทย
และองักฤษ

15. โครงการพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์
ภาษาองักฤษ

     กลุ่มงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

5.9 จ านวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตาม
ประเด็นความเป็นเลิศด้านเด็ก
พฒันาการล่าช้า

โครงการท าร่วมกนักบัข้อ 5.2
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ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
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ผู้รับผิดชอบ

5.10 ระดับความส าเร็จในการพฒันา
วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับ 
TCI (Thai Citation Index) กลุ่มที่ 1

16. โครงการพฒันาวารสารวิชาการ
นานาชาติด้านสุขภาพจติและพฒันาการ
เด็ก

     งานวาสาร 

6 สถาบันฯเป็นศุนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลก (WHO 
Collaborating Center)

6.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันา
สถาบันฯเป็นศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลก (WHO 
Collaborating Center) ในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพฒันาการล่าช้า

สร้างความร่วมมือกบัองค์การอนามัย
โลกในการเผยแพร่หรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเด็กพฒันาการล่าช้า

     งานพฒันา
คุณภาพ
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โครงการรณรงค์พฒันาการเด็ก
เสริมสร้างสุขภาพและก าลังใจผู้พกิาร

     อ านวยการ

กจิกรรมความร่วมมือกบัภาคีทางสังคม
ตามวาระส าคัญ

     คุณสมนึก

บูรณาการกบั AHB โดยไม่ใช้งบประมาณ

จดัท าอนิโฟกราฟกิ (Info graphic) 
ส่ือสารข้อมูลด้านพฒันาการ สุขภาพจติ
เด็กและวัยรุ่น

     คุณสมนึก

จดัท าวิทยุออนไลน์      คุณสมนึก

ระยะเวลำด ำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างการตลาดเชิงสังคม
เพื่อสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจต่อ
ปัญหาสุขภาพจติเด็ก
และวัยรุ่น และ
พฒันาการล่าช้า

7 ประชาชนตระหนักและเข้าใจ
ปัญหาสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นและ
พฒันาการล่าช้า

7.1 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มการ
เข้าถึงความรู้สุขภาพจติของประชาชน**

8 ชุมชนยอมรับและให้โอกาสผู้ป่วยจติ
เวชเด็กและวัยรุ่นและพฒันาการล่าช้า

8.1 ร้อยละของเด็กกลุ่มป่วยหรือกลุ่ม
เส่ียงที่ได้รับการดูแลโดยกลุ่มเป้าหมาย
แล้วสามารถเรียนร่วมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพของเด็ก

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุน่ ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดับนำนำชำติ

ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีระบบ
บริหารจดัการอย่างมี
ธรรมาภิบาล

1. สถาบันฯมีการบริหารจดัการ
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาล

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กร

 

1.1 กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
2560-2564

 งาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน

1.2 กจิกรรมประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ

     กลุ่มอ านวยการ

1.1. ด้านการเงินและพสัดุ 1. Current ratio

2. R/E ratio

3. Day cash on  hand

4. อตัราเวชภัณฑ์คงคลัง/เดือน

5.ระดับความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณรายจา่ยงบด าเนินงาน

1.2 ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้

1.จ านวนคร้ังของการถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุน่ ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในระดับนำนำชำติ

ยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

ด้านข้อมูล
- ด้านฐานข้อมูล 

ระดับความส าเร็จในการจดัส่งข้อมูล
ด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ 
Data Center ผู้ป่วยจติเวช ของกรม
สุขภาพจติ

2. การพฒันาโปรแกรมระบบการ
ให้บริการผู้ป่วย

 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านส่ิงแวดล้อม 2.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ

3.ระดับความปลอดภัยด้านอาชีวอนา
มัยและส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(น้ าด่ืม, น้ าใช้, น้ าเสีย, ขยะ, อาคาร,
อบุัติภัย, จราจรและรักษาความ
ปลอดภัย, แสงสว่าง, อากาศ,    
ครุภัณฑ์)

3. โครงการส่ิงแวดล้อมปลอดภัยเพื่อ
การเยียวยา

3.1 กจิกรรม 5ส. เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อม      คุณศิริพร
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ผู้รับผิดชอบ

3.2 กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู
ความรู้และแผนป้องกนัระงับอคัคีภัย

     กลุ่มอ านวยการ

2. บุคลากรมีความสุขความผูกพนัต่อ
องค์กรและมีสมรรถนะเหมาะสม
เพยีงพอในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
องค์กร

2.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบัน
พฒันาการเด็กราชนครินทร์ท่ีมีความสุข
ในระดับปกติขึ้นไป

4. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากร (**2.1, 2.4, 2.5, 2.6)

4.1  กจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินและพฒันาสมรรถนะบุคลากร

     กลุ่มอ านวยการ

4.2 กจิกรรมพฒันาสมรรถนะบุคลากร      กลุ่มอ านวยการ
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ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

4.3 กจิกรรมพฒันาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลด้านสุขภาพจติเด็กและ
วัยรุ่น

 คุณศิริพร/กลุ่ม
การพยาบาล

4.4  กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาภาวะผู้น า

 กลุ่มอ านวยการ

5. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการ
ที่ดี

 กลุ่มอ านวยการ

6. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร 
(**2.1, 2.3)

6.1 กจิกรรมกฬีาสีสร้างสุขภาพ      กลุ่มอ านวยการ
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ระยะเวลำด ำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

6.2 กจิกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร  กลุ่มอ านวยการ

6.3 กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร      ชุมชน

6.4 กจิกรรมเสริมสร้างสุขภาพจติผู้สูงวัย      กลุ่มอ านวยการ

7. โครงการเสริมสร้างความผูกพนั
องค์กร (**2.1, 2.2)

7.1 กจิกรรมท าบุญครบรอบการเปิด
ให้บริการสถาบัน

     กลุ่มอ านวยการ

7.2 กจิกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารและที่
ปรึกษาสถาบันฯ

     กลุ่มอ านวยการ

7.3 กจิกรรมอนุรักษวั์ฒนธรรมไทย      กลุ่มอ านวยการ
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ผู้รับผิดชอบ

7.4 กจิกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อสร้าง
ความผูกพนัองค์กร

     กลุ่มอ านวยการ

2.2 คะแนนเฉล่ียความผูกพนัของ
บุคลากรต่อองค์กร

2.3 ร้อยละของบุคลากรมีภาวะสุขภาพ
ปกติหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

2.4 ร้อยละอตัราก าลังเทียบกบัภาระ
งาน   (Fulltime equivalent; FTE) 
     - สายงานหลัก
     - สายงานสนับสนุน

2.5 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มสมรรถนะ
สูง 
(ด้านวิชาการ/ด้านบริหาร/ด้านบริการ)
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ผู้รับผิดชอบ

2.6 คะแนนเฉล่ียถว่งน้ าหนักใน
การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน HR 
Scorecard)

2.7 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือ
ให้บริการประชาชน

2.8 ระดับความส าเร็จในการ
พฒันาองค์กรให้มีการยกระดับ
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หมายเหตุ : 1. ** หมายถงึโครงการท่ีตอบสนองหลายตัวช้ีวัด

               2. ตัวช้ีวัดที่ขดีเส้นใต้หมายถงึตัวช้ีวัดระดับกพร .
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