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อางอิงจากการบรรยายเร่ืองเจตนารมณในการพัฒนางานสุขภาพจิต เมื่อวันที ่15 ตุลาคม 2562                                                                                     
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจาํปงบประมาณ 2563 

 

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจําปงบประมาณ 2563 
 
 

ตามท่ีอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต) ไดแสดงความมุงหมายและเจตนารมณในการพัฒนางาน
สุขภาพจิตตั้งแตปงบประมาณ 2562 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงทุกหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตไดรวมกันขับเคลื่อนและ
ดําเนินงานตามเจตนารมณฯ ไดเปนอยางดี โดยเจตนารมณดังกลาวยังสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนําไปสูเปาหมายหลัก คือ        
“ลดรายจาย เพ่ิมรายได รางกายแข็งแรง ทําใหเศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” ประกอบกับการท่ีกรมสุขภาพจิตเปน 
กรมวิชาการท่ีมีภารกิจหลัก คือ 1) การดูแลระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศไทย 2) การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตให 
เทาทันตอเหตุการณ และ 3) การเปนผูนําดานสุขภาพจิตในระดับนานาชาติ ซ่ึงเจตนารมณฯ ดังกลาวก็จะชวยผลักดันให 
การดําเนินงานในแตละภารกิจ มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 และเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตาง ๆ ตามเจตนารมณไดอยางตอเนื่อง 
รวดเร็ว และเปนรูปธรรม ภายใตแนวคิดการทํางานใหดี เดน ดัง คือ ตองทําเปนคนแรก (The First) ตองเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด  
(The Best) และตองมีความแตกตาง (The Different) อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต) จึงไดมอบ
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. สงเสริม สนับสนุนงานดานสุขภาพจิตตามพระราชดํารัส, พระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ขอใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อยางตอเนื่อง พรอมท้ังบูรณาการ 
โครงการดานสุขภาพจิตตาง ๆ เขาไปในระบบสาธารณสุข ท้ังงานดานสุขภาพตามแนวพระราชดําริ / เทิดพระเกียรติ หรือเปน
งานประจํา เชน การดําเนินงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ หรือในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปนตน 
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายในขอท่ี 2 

2. รวมมือรวมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางานสุขภาพจิตโดยใชขอคิด “Health is life : Mental 
Health is happy life” คือ การบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย 

บูรณาการงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : มุงเนนเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แนวทางการเตรียมครอบครัว (Family) และบทบาทพอแม (Parenting)  

บูรณาการงานสุขภาพจิตกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ : มุงเนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) การพัฒนา
สิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชนใหสามารถดูแลตัวเองได 

บูรณาการงานสุขภาพจิตกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ : มุงเนนเรื่องการออกแบบระบบการเชื่อมโยง
ระหวางสถานบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมี “การจัดบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐาน” และหนวย
บริการจิตเวชท่ีมี “การจัดบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด” รวมท้ังพัฒนาคูมือแนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical practice 
guidelines - CPGs Manual) ท่ีกําหนดกลุมโรค และกําหนดประเภทผูปวยท่ีสามารถรับการรักษาในพ้ืนท่ีไดไมเกิน 7 วัน 
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3. พัฒนาคนรุนใหมใหเปนคนไทย 4.0 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค (Creation) 

คิดเชิงบวก (Positive) และคิดทําประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม (Response to Society) คือ “คิดดี คิดให คิดเปน

เปนสุข : CPR” โดยมุงเนนการพัฒนาและขับเคลื่อนแนวคิด CPR อยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการตระหนักรูในวงกวาง รวมท้ัง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตใหมี CPR ดวย 

คิดสรางสรรค (Creation) มุงเนนในกลุมผูบริหารกรมสุขภาพจิต ผาน“โครงการนฤมิต คิดสรางสรรคของ 
กรมสุขภาพจิต” โดยใชกระบวนการของการสรางความคิดสรางสรรค คือ การคิดเชิงระบบ (System Thinking) และ 
ใชขอจํากัดของเวลาเปนตัวชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคไดดียิ่งข้ึน  

คิดเชิงบวก (Positive) มุงเนนการฝกใหบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และมี
พฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior) คือ มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สุภาพ ออนโยน นอบนอมถอมตน  

คิดทําประโยชนชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม (Response to Society) มุงเนนการพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 
“Social Moral Intelligence Quotient (SMIQ)” ซ่ึงประกอบดวย 

 Social Activity : การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆ พูดคุย เสวนา การคบเพ่ือน การเขารวม
กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ การอยูในสังคมโดยท่ีไมมีใครรังเกียจ  และไมกลัวการเขาสังคม   

 Social Commitment : การดูแลหมูบาน การดูแลชุมชน มีการยอมรับและยึดถือตามกฎ ระเบียบ 
ของสังคม / ชุมชน 

 Social Development : การพัฒนาสังคม สามารถทําใหบานเมือง และคนในสังคมดีข้ึน เจริญข้ึน 
ร่ํารวยข้ึน เปนคนคุณภาพ 4.0 

4. พัฒนาระบบบริการใหมีมาตรฐานและมาตรฐานสูงตามแนวทาง Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข 
หนวยบริการจิตเวชจะตองลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย ตามหลักการ EMS และเปน Smart Hospital     

การพัฒนามาตรฐานและมาตรฐานสูง : กําหนดเกณฑ “การจัดบริการตามมาตรฐาน” สําหรับสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ ไดแก 1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ตองมีการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องตน มีบริการ
สงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต และมีการดูแลสุขภาพจิตตอเนื่องในชุมชน 2) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ตองมีคลินิก
สุขภาพจิต  มีการติดตามอยางตอเนื่อง (Follow Up) มีการดูแลรักษาโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 3) ระดับ
โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) ตองมีคลินิกจิตเวช มีการดูแลรักษาโรคทางจิตเวชได 10 โรค มีคลินิกเด็กปฐมวัย หรือคลินิกนิติจิตเวช 
หรือคลินิกผูสูงอายุ หรือตองมีพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุน และกําหนดเกณฑ “การจัดบริการตามมาตรฐานสูง”สําหรับ 
หนวยบริการจิตเวชใหชัดเจน 

การพัฒนาหนวยบริการจิตเวชใหเปน Smart Hospital ตามหลักการ EMS   
E – Environment : สรางสิ่งแวดลอม และบรรยากาศในหนวยบริการจิตเวชใหนาอยู และสวยงาม 
M – Modernization : พัฒนาหนวยบริการจิตเวชใหมีความทันสมัย โดยมีหนวยงานตนแบบใหศึกษา 

ดูงาน เชน สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร และ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ 

S – Service : พัฒนาระบบบริการจิตเวชเปน Convenience Service คือ ประชาชนไดรับบริการท่ีรวดเร็ว 
สะดวกสบาย สามารถรับยาจิตเวชท่ีรานยา หรือสงยาผานทางไปรษณีย/ระบบขนสงตาง ๆ ใชระบบดิจิทัลตาง ๆ ท่ีกรมสุขภาพจิต
พัฒนาข้ึนในการใหบริการประชาชน ตลอดจนสรางพฤติกรรมบริการ (Service Behavior) ใหเกิดแกบุคลากรในสถานบริการจิตเวช 
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5. พัฒนาบุคลากรของกรมสุขภาพจิตใหเปนคนมีศักยภาพสูงแบบ Multitasking โดยมุงเนนการจัดทําเกณฑ
สมรรถนะพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมี Multitasking คือ บุคลากรหนึ่งคนมีทักษะหลายอยาง โดยเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ/จําเปน   
เชน มีทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) มีความสามารถในการสรางงานวิชาการตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูงได  
มีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังใหมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟอชวยเหลือในการทํางาน 
ซ่ึงกันและกัน และชวยเหลือคนในสังคม 

6. พัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตางประเทศเพ่ือขับเคล่ือนงานสุขภาพจิต
ของประเทศไทยใหกาวหนาเปนสุขภาพจิต 4.0   

- มุงเนนการพัฒนากรมสุขภาพจิตไปสูการเปนศูนยกลางในการเรียนรูงานสุขภาพจิต (Training center and 
Learning Center) ระดับภูมิภาคอาเซียน ตามเปาหมายของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปตุเตชะ) 

- เรงดําเนินการจัดต้ังศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก (WHO Collaborating Center : WHOCC) 
ระหวางกรมสุขภาพจิตและองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต-ตะวันออก (WHO-SEARO) 

- ใหความสําคัญการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมกับ “World Psychiatric Association Congress 
2020 (WPA)” ท่ีจะจัดข้ึนในชวงเดือนตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพ่ือเปนการขยายเครือขายงานสุขภาพจิต
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการเปดหนางานใหมๆ จากเครือขายท้ังในและตางประเทศ เชน คนไรบาน บานพักฉุกเฉิน  
กรมราชทัณฑ เปนตน 

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตท้ังหมดนี้ จะเปนจริงและบรรลุเปาหมายไดจําเปนตองไดรับการสนับสนุนและ

รวมมือ รวมใจ จากบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือขายทุกภาคสวน ซ่ึงผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับสิ่งนี้จากทุกทาน         

เพ่ือผลท่ีเกิดเปนความภาคภูมิใจรวมกัน คือ “ประชาชนสุขภาพจิตดี และเจาหนาที่มีความสุข” 

           
 
 
 

 นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต 
                อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
                   ตุลาคม  2562 

 



นโยบายในการพัฒนางานสขุภาพจิต

อธิบดีกรมสขุภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภมิู วงศ์รจิต)

สง่เสรมิ สนบัสนนุงานดา้นสขุภาพจิตตามพระราชด ารสั, พระราชด ารขิองสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั 

และพระบรมวงศานวุงศท์กุพระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE

ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ

TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งบูรณาการโครงการด้านสุขภาพจิตต่างๆ

เขา้ไปในระบบสาธารณสุข ทั้งงานด้านสุขภาพ

ตามแนวพระราชด าริ / เทิดพระเกียรติ หรือเป็นงานประจ า

รว่มมือรว่มใจกบักระทรวงสาธารณสขุในการพฒันางานสขุภาพจิตโดยใชข้อ้คิด

“Health is life : Mental Health is happy life” คือ การบรูณาการงานสขุภาพจิตกบัระบบ

สขุภาพกาย

บรูณาการกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช : เนน้เรื่องพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย แนวทางการเตรียมครอบครัว (Family) และบทบาทพ่อแม่ (Parenting)

บรูณาการกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ : เนน้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนให้สามารถดูแลตัวเองได้

บรูณาการกับสถานบริการสาธารณสขุทกุระดับ : เนน้เรื่องการออกแบบ

ระบบเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการที่มี “การจัดบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐาน”

และหน่วยบริการจิตเวชที่มี “การจัดบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด”

รวมทั้งพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกส าหรับการจัดบริการสุขภาพจิตตาม

มาตรฐาน (Clinical practice guidelines - CPGs Manual)

คิดสรา้งสรรค์ (Creation) : เนน้ในกลุ่มผู้บริหารกรมสุขภาพจิตผ่าน

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

คิดเชิงบวก (Positive) : เนน้การฝึกให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความคิด

เชิงบวก (Positive Thinking) และมีพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior)

คิดท าประโยชน์ช่วยเหลือผ ู้อ่ืนและสังคม (Response to Society) :

เนน้การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน “Social Moral Intelligence Quotient (SMIQ) ”

Social Activity - การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม

Social Commitment - การยอมรับและยึดถือตามกฎ ระเบียบของสังคม

Social Development - การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2563

พฒันาคนร ุน่ใหม่ใหเ้ป็นคนไทย 4.0 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนท่ีมีความคิด

สรา้งสรรค ์(Creation) คิดเชิงบวก (Positive) และคิดท าประโยชนช่์วยเหลือผ ูอ่ื้นและสงัคม 

(Response to Society) “คิดดี คิดให ้คิดเป็น เป็นสขุ : CPR” 



พฒันาระบบบรกิารใหมี้มาตรฐานและมาตรฐานสงูตามแนวทาง Service Plan

ของกระทรวงสาธารณสขุ หน่วยบรกิารจิตเวชจะตอ้ง ลดความแออดั

ลดระยะเวลาการรอคอย ตามหลกัการ EMS และเป็น Smart Hospital

การพัฒนามาตรฐานและมาตรฐานสงู : ก าหนดเกณฑ์

“การจัดบริการตามมาตรฐาน” ส าหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

(รพ.สต./รพช./รพท.) และก าหนดเกณฑ์ “การจัดบริการตามมาตรฐานสูง”

ส าหรับหน่วยบริการจิตเวชให้ชัดเจน

การพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital : ตามหลักการ EMS  

E – Environment สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศให้น่าอยู่  และสวยงาม

M – Modernization พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีความทันสมัย

S – Service (Convenience Service & Service Behavior) ประชาชนได้รับบริการ

ที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ด้วยระบบดิจิทัล สร้างพฤติกรรมบริการให้เกิดแก่บุคลากร

ในสถานบริการจิตเวช

พฒันาบคุลากรของกรมสขุภาพจิตใหเ้ป็น คนมีศกัยภาพสงูแบบ Multitasking

เน้นการจัดท าเกณฑ์สมรรถนะพ้ืนฐานของ Multitasking :

มีทักษะหลากหลาย มี Digital ski l l สร้างงานวิชาการ แก้ไขปัญหาได้

มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือในการท างานซ่ึงกันแล ะกัน และ

ช่วยเหลือคนในสังคม

พฒันาความรว่มมือกบัภาคีเครอืข่าย ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้ต่างประเทศเพ่ือ

ขบัเคลื่อนงานสขุภาพจิตของประเทศไทยใหก้า้วหนา้เป็นสขุภาพจิต 4.0

พัฒนากรมสขุภาพจิตไปส ู่การเป็นศนูย์กลางในการเรียนร ู้งานสขุภาพจิต

(Training Center and Learning Center) ระดับภมิูภาคอาเซียน

จัดตั้งศนูย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center : WHOCC)

จัดประชมุวิชาการนานาชาติร่วมกับ “World Psychiatric Association Congress 2020 

(WPA)” 

นโยบายการพฒันางานสขุภาพจิตทัง้หมดน้ี จะเป็นจริงและบรรลเุป้าหมายไดจ้ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุและ

ร่วมมือ ร่วมใจ จากบคุลากรกรมสขุภาพจิต และเครือข่ายทกุภาคส่วน ซ่ึงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั สิ่งน้ี

จากทกุท่าน เพ่ือผลท่ีเกดิเป็นความภาคภมิูใจรว่มกนั คือ “ประชาชนสขุภาพจิตดี และเจา้หนา้ท่ีมีความสขุ”

กล ุม่งานพฒันานโยบายและยทุธศาสตร ์กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมสขุภาพจิต

โทร. 0 2590 8125www.plan.dmh.go.th Email : psd.mhs4@gmail.com

กรมสขุภาพจิต
“เป็นองคก์รหลกัดา้นสขุภาพจิต ดว้ยระบบสขุภาพจิตดิจิทลั

เพ่ือประชาชนสขุภาพจิตดี และเจา้หนา้ท่ีมีความสขุ”

CPR : Creation (คิดเป็น) Positive (คิดดี) Response to Society (คิดให)้ 

Health is Life, Mental Health is Happy Life.

อธิบดีกรมสขุภาพจิต

(นายแพทย์เ กียรติภ มิู  วงศ์ร จิต )

นโยบายในการพัฒนางานสขุภาพจิต

อธิบดีกรมสขุภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภมิู วงศ์รจิต )

ประจ าปีงบประมาณ 2563
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