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                                                             บทที่ 1 

    ความสําคัญและแนวคิดของมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 

 

 
  ความสําคัญของมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 
 

  ศูนยสุขภาพจิตที่ 1 – 13 เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีหนาที่ตามกําหนดในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134 ตอนที่ 130 ก 
หนาที่ 15 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560   ดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการสงเสรมิสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิตในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

2. พัฒนาศักยภาพเครอืขายในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ โดยการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
สุขภาพจิต 

3. เฝาระวังและวางแผนการสงเสรมิปองกัน และแกไขปญหาสขุภาพจิตในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 

4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตของเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

และมีคานิยมองคกรเชนเดียวกับคานิยมของกรมสุขภาพจิต  คือ  “MENTAL”  
 
 

M :     Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ 

E :     Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 

N :     Network สัมพันธเครอืขาย 

T :    Teamwork ทํางานเปนทีม 

A :     Accountability โปรงใส ตรวจสอบได 

L :     Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรูอยางตอเน่ือง 
 
 

 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ ตามบทบาทหนาที่ของศูนยสุขภาพจิต
ดังกลาว จึงจําเปนตองมีมาตรฐานในการดําเนินงาน  เพื่อเปนแนวทางในการพฒันางานในทิศทางเดียวกันของ      
ศูนยสุขภาพจิตแตละแหง ใหมีคุณภาพในเชิงระบบและมีความครอบคลุมการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน ทั้งในดาน
วิชาการสุขภาพจิตและดานบรหิารจัดการ 
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  แนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 
 

ศูนยสุขภาพจิต  มีบทบาทหลักสําคัญในการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต ดังน้ัน

แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต จึงเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

สุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต ประกอบดวย  

1. แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
2. กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) 
3. แนวคิดของการสงเสริมสุขภาพจิต(Mental Health Promotion) 
4. แนวคิดการปองกันปญหาสุขภาพจิต(Mental Health Prevention) 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 
1. แนวคิดการสรางเสริมสขุภาพ (Health Promotion)  
 

  สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณทัง้ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพจึงเปนองครวม            
การมสีุขภาพดีข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ สุขภาพจึงแยกไมไดจากวิถีชีวิตที่ตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความ
ถูกตองพอดี โดยดํารงอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทีพ่ฒันาทั้งทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมืองการปกครอง และสิง่แวดลอม การสรางเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการเพิม่ศักยภาพใหคนเรามีความสามารถ
ในการควบคุมดูแลสุขภาพตนเองใหดีข้ึน สามารถพึง่ตนเองได เปนการสรางสุขภาพทําใหมีรางกายแข็งแรง            
ไมเจบ็ปวย ไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณ และสามารถพฒันาประเทศชาติใหเจรญิกาวหนาไดอยางมาก  
 

2. กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion)  
 

  องคการอนามัยโลก จัดประชุม ณ เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อป ค.ศ.1986 ประกาศ   
“กฎบัตรออตตาวา” เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) ไดกําหนดกลยุทธการ
สรางเสริมสุขภาพ ดังน้ี 

 1) Advocate เปนการใหขอมลูขาวสารแกสาธารณะเพื่อสรางกระแสทางสงัคม 

 2) Enable เปนการดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที ่
 3) Mediate เปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางกลุม/หนวยงานตาง ๆ ในสังคม  
 
 

  กฎบัตรออตตาวากําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่สําคัญดังน้ี 
 
 

  1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ผูบริหารตระหนักถึงการตัดสินใจทีจ่ะมีผลกระทบถึง
สุขภาพและรปูแบบ/มาตรการ/กฎหมายเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

  2) การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ ไดแก การรักษาสิ่งแวดลอม  การดูแลชุมชนใหหนุน
เสริมซึง่กันและกัน รวมทัง้รปูแบบการดําเนินชีวิตและการทาํงานที่สรางความกระตือรือรน ความพึงพอใจและความ
เพลิดเพลนิ 
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  3) การสรางความเขมแข็งของชุมชน คือการพฒันาชุมชน โดยการดึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
และทรัพยากรวัตถุที่มีอยูในชุมชน เพื่อพฒันาความสามารถในการชวยเหลือตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพือ่
การมสีวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ 

  4) พัฒนาทักษะบุคคล คือการสรางเสรมิโอกาสในการเรียนรูเพื่อการพฒันาความรูและทักษะชีวิต     
เพื่อการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและตัดสนิใจเลอืกสิ่งทีจ่ะสงผลดีตอสุขภาพ 

  5) การปรับระบบบริการสุขภาพ คือบทบาทของทุกภาคสวนที่จะทํางานรวมกัน เพื่อพฒันาระบบ
สุขภาพใหนําไปสูการมสีุขภาวะที่ดี 

  6) การขับเคลื่อนสูอนาคต สุขภาพถูกสรางโดยประชาชน สขุภาพจะเกิดข้ึนไดดวยความสนใจใน
ตนเองและความใสใจตอผูอื่น สามารถตัดสินใจดวยตนเองและเปนผูควบคุมสถานการณตาง ๆ ในชีวิต และมั่นใจวา
สังคมที่ตนเองอยูเปนสภาพแวดลอมทีเ่อื้ออํานวยใหสมาชิกในสังคมทกุคนมสีุขภาพดีได ซึ่งหลกัการสําคัญในการ
พัฒนากลยุทธการสรางเสรมิสุขภาพคือ ความเอื้ออาทร ความเปนองครวมและบทบาทของนิเวศวิทยา 

 
3. แนวคิดของการสงเสริมสุขภาพจิต (Mental Health Promotion)  

 

  การสงเสรมิสุขภาพจิตเปนกระบวนการเสริมสรางความสามารถของบุคคล ครอบครัว องคกรหรอื
ชุมชน โดยการเพิม่ปจจัยสนับสนุนหรือปจจัยทางบวก และลดปจจัยทาํลายหรอืทางลบที่บัน่ทอนสุขภาพจิตที่ดี เพือ่
ควบคุมการดําเนินชีวิตและทาํใหสุขภาพจิตดีข้ึน นับเปนสิง่สาํคัญทีจ่ะตองสงเสริมสุขภาพจิตใหกบัประชาชนทั่วไป
อยางเทาเทียมกัน ทัง้คนทีเ่สี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตหรอืยังไมไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยทางจิตหรือคนที่มีความ
ผิดปกติทางจิต เน่ืองจากการสงเสรมิสุขภาพจิตมีความเกี่ยวของกับทกุคนในสังคมตลอดวงจรชีวิต ต้ังแตวัยทารกถึงวัย
ชรา ซึ่งการสงเสริมสุขภาพจิตเปนการปรบัเปลีย่นเจตคติ เนนความสําคัญของการรักษาสุขภาพจิตทางบวกแทนการ
รับมอืกับความทกุขของบุคคลและการเจ็บปวยทางจิต โดยคํานึงถึงความเปนมนุษยเพื่อลดตราบาป กระตุนการฟนตัว 
 

  การสงเสรมิสุขภาพจิตมีที่มาจากคําวา “การสงเสริมสุขภาพ” (Health Promotion) ซึ่ง WHO ให
มุมมองของการสงเสรมิสุขภาพจิตวาเปนความสามารถของบุคคลในการพัฒนาพื้นฐานและใชศักยภาพทางดาน
สุขภาพของตนเอง เพื่อใชชีวิตในสังคมและมผีลผลิตทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่ทําใหคนเราสามารถควบคุม
จิตใจตนเองได เพื่อทีจ่ะเอื้อใหมีสุขภาพจิตดีข้ึน การสงเสรมิสุขภาพจิตจะมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมทกุ ๆกิจกรรม
เพื่อสรางเสริมสุขภาพจิตทัง้รายบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 

  การสงเสริมสุขภาพจิตดําเนินการใน 3 ระดับ ในแตละระดับประกอบดวย กลุมประชาชนทั่วไป กลุมเสี่ยง 
และกลุมผูมีปญหาสุขภาพจิต 
 

  กลุมประชาชนในชุมชน เปนการเพิม่และสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพจิต 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชน สถานที่ทํางาน ชุมชน สถานเลี้ยงเด็กและเครือขายการใหการชวยเหลือ
ดานสุขภาพจิต 
 

  ในระดับบุคคล เปนการเพิ่มความสามารถดานการปรับอารมณ การสรางเสริมความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง ทักษะการเผชิญความเครียด การสื่อสาร การเจรจาตอรอง การสรางสัมพันธภาพ และทกัษะการเปนพอแม 
  ระดับการลดอุปสรรคที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิต โดยการใหสุขภาพจิตศึกษาในทกุระดับของชุมชน
และผูที่มีภาวะเสี่ยง 
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4. แนวคิดการปองกันปญหาสุขภาพจิต(Mental Health Prevention)  
 

 การปองกันปญหาสุขภาพจิต มีแนวทางในการปองกันปญหาสุขภาพจิต 3 ระดับดังน้ี 
 

4.1 การปองกันระดับปฐมภูมิ  (Primary prevention)  
 

 การปองกันระดับปฐมภูม ิ เปนการปองกันระดับตน  กอนจะเกิดปญหาหรอืโรคทางจิตเวช เปนการ
ปองกันไมใหเกิดผูปวยรายใหม เปาหมายการปองกันระดับน้ี คือลด incidence หรืออบุัติการณของโรคทางจิตเวช  
โดยลดปจจัยของการเกิดโรค ลดปจจัยเสี่ยง (Risk factors) และเพิม่ปจจัยปองกันโรค (Protective factors) 
เชน การเลี้ยงดูที่ไมถูกตองในวัยเด็ก ปญหาสิ่งแวดลอมที่มผีลกระทบตอจิตใจ การปองกันเนนทีส่าเหตุ ตัวอยางเชน 

 

  1. ปองกันโรคทางรางกายในแมและเด็ก เริม่ต้ังแตการต้ังครรภ การคลอด  ปองกันโรคที่เกี่ยวของ
กับระบบประสาท การขาดสารอาหาร  การปองกันสารพิษ  

   2. สงเสรมิการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง ตอบสนองความตองการของเด็กวัยตางๆตามวัยการฝกระเบียบ
วินัย  รีบแกไขการเลี้ยงดูเด็กที่อาจกอใหเกิดปญหา   
  3. สงเสรมิความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว ทั้งโครงสรางของครอบครัวที่ดี มีความสัมพันธดี    
การสือ่สารชัดเจน ใหกําลังใจ ไมมีความแตกแยกแบงพรรคแบงพวกซึง่อาจทําใหการเลี้ยงดูไมเหมือนกัน มีทางออกที่
ถูกตองนุมนวลเมื่อมีความขัดแยงกัน  
  4. โรงเรียน  มีระบบการเรียนที่ดี  ครูมีสุขภาพจิตดี  สงเสรมิการเรียนรู สรางทัศนคติทางบวกตอ
การเรียน คนหาตนเองไดวามีความชอบความถนัดหรือตองการเรียนและมีอาชีพใดในอนาคต 

  5. การจัดสิ่งแวดลอมสงัคมที่ดี  มีแบบอยางที่ดี  ไมมีปญหาสิ่งแวดลอม  ปราศจากสารเสพติด สิ่งย่ัว
ยุทางเพศ  อบายมุข 

  6. การใหความรูแกประชาชน การปองกันโรคทางกาย สงเสริมสุขภาพทางกาย การฝากครรภ 
ฯลฯ การเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตอง รูจักการกระตุนพัฒนาการตามวัย การสงเสริมใหครอบครัวมีคุณภาพมีความรักความ
อบอุน ความผูกพัน 

 

4.2 การปองกันระดับทุติยภูมิ  (Secondary prevention)  
 

             การปองกันระดับที่สอง เปนการปองกันโรคทีเ่ริม่เกิดข้ึนแลวไมใหเปนยาวนาน เปนการลดความชุก
ของโรค (Prevalence) โดยการคนหาผูทีเ่ปนโรคและรบีใหการรกัษาโดยเร็ว (early diagnosis and 
prompt treatment) การรักษาอยางรวดเร็ว ทําไดงายกวาและผลการรักษาดีกวาปลอยเปนแบบเรื้อรังที่จะรักษา
ยากซึ่งทําไดโดยใหความรูแกชุมชนทุกระดับ และบุคลากรสาธารณสุขเพื่อใหรูจักโรคทางจิตเวช และชวยสงตอผูปวย
มารับการรักษาโดยเร็ว 
 

4.3 การปองกันระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention)  
 

  การปองกันระดับที่สามน้ี  จะเนนการปองกันการสญูเสียหนาที่ (Disability) หรือลดImpairment of 
function เพื่อใหผูปวยกลับเขาสงัคมโดยเร็ว การปองกันระดับน้ีทําโดยกจิกรรมฟนฟู (rehabilitation)   
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5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

เปนกรอบการประเมินองคการดวยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมุงเนนใหปรับปรุงองคการ

อยางรอบดานและอยางตอเน่ืองครอบคลุมทั้ง 7 หมวด คือ (1) การนําองคการ เปนการประเมินการดําเนินการของ    

ผูบริหารในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม ความคาดหวังในผลการดําเนินการ การใหความสําคัญกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรมและการเรียนรูในสวนราชการ การกํากับ

ดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความ รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการ

ประเมินวิธีการกําหนดและถายทอดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลักและแผนปฏิบัติ

ราชการ เพื่อนําไปปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาของการดําเนินการ (3) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เปนการประเมินการกําหนดความตองการ ความคาดหวังและความนิยมชมชอบ การสราง

ความสัมพันธ และการกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ (4) การวัดการ

วิเคราะหและการจัดการความรู เปนการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูลและ

สารสนเทศและการจัดการความรู เพื่อใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ (5) การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล เปนการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู การสรางความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให 

บุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่ตามทิศทางองคกร (6)การจัดการกระบวนการ เปนการประเมินการ

จัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

กระบวนการสนับสนุน เพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคการ (7)ผลลัพธการดําเนินการ เปนการประเมินผลการดําเนินการ

และแนวโนมของสวนราชการในมิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการ ใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดาน

การพัฒนาองคการการประเมินองคการตามเกณฑ PMQA โดยการตอบคําถามตามเกณฑในแตละหมวด “ADLI”     

ที่จะทําใหทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และนําโอกาสในการ ปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองคการใหมี

ประสิทธิภาพตอไป PMQA จะใหความสําคัญทั้งในสวนกระบวนการและผลลัพธในการดําเนินงาน โดยใชหลักของการ

บริหารคุณภาพการดําเนินการ PMQA อยางตอเน่ือง จะทําใหพัฒนาการของการจัดการภายในองคกรเปลี่ยนไป 

วัฒนธรรมองคกรจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนกรอบการประเมิน      

ที่สามารถบงช้ีระดับความสําเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติ   

ที่สอดคลองกับหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของหนวยงาน 

ซึ่งมี กระบวนการสัมฤทธ์ิผล ดังน้ี 

- มีกระบวนการ/ระบบทีม่ีประสทิธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรบักิจกรรมในหัวขอทีป่ระเมิน 
(Approach) 

- กระบวนการ/ระบบ เปนที่เขาใจยอมรับ และมบีทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมดานน้ี  
(Deployment) 
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- องคกรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานน้ี และมีการปรับปรุงให
กระบวนการ/ระบบใหดีข้ึน  (Learning)  

- กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานน้ีสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององคกรที่ ระบุไวใน
ภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 
 

  วัตถุประสงคของมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 

1. เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับศูนยสุขภาพจิต 

2. เพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินตนเองและพฒันาคุณภาพการดําเนินงานสําหรบัศูนยสุขภาพจิต 

 

  ผูใชมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 

1. ผูบริหารและบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในศูนยสุขภาพจิต  

2. ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยสุขภาพจิต 

 
  ประโยชนของมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 
 

 1. ประโยชนตอองคกร หนวยงาน เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานของศูนยสุขภาพจิต ทั้งใน 
ดานการสงเสรมิสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตและงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของในพื้นที่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 

 2. ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน  เปนแนวทางในการดําเนินงานสําหรับผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพจิต     
ใหสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสามารถบูรณาการกบังานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได 
 

  3. ประโยชนตอผูรับบริการ/ ประชาชน / และผูเก่ียวขออ่ืน ๆ  ไดรับการดูแลอยางองครวมทั้งกาย ใจ 
สังคม ดวยมาตรฐานเดียวกัน ทําใหผูรับบรกิารมีความพึงพอใจในบรกิาร  
 
  แนวทางการใชมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 
 

  1.  เรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 

  2.  ประเมินตนเองตามสถานการณจริงในปจจบุัน 

  3.  วางแผนพฒันางานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 

  4.  ดําเนินการตามแผน และประเมินตนเองหลังการพัฒนา 

  5.  สรปุผลการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมลูในการกําหนดเปาหมายตอไป 

  6.  แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปผล เพื่อนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรงุการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
อยางตอเน่ือง และเทียบเคียง 
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  เกณฑการแบงระดับและการเลื่อนระดับ  การแบงระดับการประเมิน  แบงเปน  3 ระดับ  โดย   

 
 

ระดับ 1  หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานดีมาก  
      : องคกรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการและมีการปรบัปรุงใหกระบวนการ หรือ 

            ระบบใหดีข้ึน (Learning) รวมถึงสอดรบัสนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององคกรที่ระบุไว 
        ในภารกิจยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 

 

ระดับ 2  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงานดี  
: องคกรมกีระบวนการหรอืระบบงานเปนที่เขาใจ ยอมรบั การมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ  
 ในกิจกรรม (Deployment)  

     ระดับ 3  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงานพอใช   
     : มีกระบวนการทําอยางเปนระบบเพื่อรองรบักจิกรรม:  Approach) 

 
 
 

  เง่ือนไขการเลื่อนระดับ 

การเลื่อนระดับ  หมายถึง  การเลื่อนระดับความสามารถในดําเนินงานของศูนยสุขภาพจิต จากระดับ3เปน

ระดับ 2 และระดับ 1ซึ่งจะเลื่อนไดเมื่อมกีารดําเนินงานครบตามเกณฑทีก่ําหนดในระดับกอนการเลือ่นเทาน้ัน  
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                                                                 บทที่ 2                                    
     มาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต                                              



  มาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต 
 

 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต  หมายถึง  ระดับการดําเนินงานของศูนยสุขภาพจิต  ที่กําหนดข้ึน

เพื่อใชวัดความสําเรจ็ของการดําเนินงาน ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก   
 

องคประกอบท่ี   1   ดานวิชาการสุขภาพจิต   

องคประกอบท่ี   2   ดานบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดานวิชาการสขุภาพจิต 2. ดานบริหารจัดการ 

1.1 การพัฒนาวิชาการดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต 

ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ (PM1, PM3) 

1.2 การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตแกเครือขาย 

     ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ (PM1,PM3) 

1.3 การมีระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 

 

1.4 การพัฒนาระบบขอมลูขาวสารดานสุขภาพจิตใน 

     เขตพื้นที่รบัผิดชอบ (IT4) 

1.5การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต 

   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (PM2)  

1.7 การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

2.1 การบรหิารจัดการงบประมาณ 

2.2 การควบคุมภายใน   

1.6 การจัดทําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ (SP) 

2.3 การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.4 การเตรียมความพรอมตอภัย

พิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร 
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  องคประกอบและเกณฑของมาตรฐานการดําเนินงานศูนยสุขภาพจิต   มีรายละเอียดดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 ดานวิชาการสขุภาพจิต     มีองคประกอบยอย 7 ประเด็น ดังน้ี  

1.1 การพัฒนาวิชาการดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ  (PM1 , PM3) 
1.2 การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตแกเครือขายในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ  (PM1 , PM3) 
1.3 การมรีะบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

1.4 การพัฒนาระบบขอมลูขาวสารดานสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ  (IT4) 
1.5 การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  (PM2)  
1.6 การจัดทําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ  (SP) 
1.7 การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

 
1.1 การพัฒนาวิชาการดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (PM1, PM3) 

การพัฒนาวิชาการดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต หมายถึง การเพิ่มคุณภาพการดําเนินงาน
ดานวิชาการในหนวยงาน โดยการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรืออื่น ๆ          
ที่อางอิงตาม คูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงาน การวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต  

มีเกณฑและระดับการประเมิน ดังน้ี   
 

เกณฑ ระดับ 3  (Approach) ระดับ  2 (Deployment) 
ระดับ 1 

(Learning)(Integration) 
การพัฒนาผลงาน
วิชาการ และ การ
ปรับปรุงผลผลิต 
(PM1,PM3) 

มีคูมือฯ กระบวนงานการ
วิจัยและพฒันาองคความรู
ดานการสงเสรมิสุขภาพจิต
และปองกันปญหา
สุขภาพจิต  
 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพจิตและ
ปองกันปญหาสุขภาพจิต 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต ครบทุก
ขั้นตอน 
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1.2 การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตแกเครือขายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (PM1,PM3) 
 

 

การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสุขภาพจิต หมายถึง การใหความรูดานสุขภาพจิต ดวยกิจกรรม
อบรม ประชุม สัมมนา ช้ีแจง แกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี วิทยากรการให
คําปรึกษา การจัดกิจกรรม การออกหนวยรวมกับหนวยงานในพื้นที่ หรือ อื่น ๆ ที่อางอิงตาม คูมือการจัดทําแนวทาง
ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีสุขภาพจิต 
 

มีเกณฑและระดับการประเมิน ดังน้ี 
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การพัฒนาการถายทอด
องคความรูและ
เทคโนโลยีดาน
สุขภาพจิต และการ
ปรับปรุงผลผลิต 
(PM1,PM3) 

มีคูมือฯ กระบวนงานการ
ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีสุขภาพจิต 

มีการดําเนินงานตามคูมือ
ฯ กระบวนงาน การ
ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการถายทอด
องคความรูและเทคโนโลยี
สุขภาพจิต ครบทุกขั้นตอน 

 
1.3 การมีระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิต หมายถึง การสังเกต ติดตาม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการเกิดและการ
กระจายของปญหาสุขภาพจิต รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอการเกิดปญหาสุขภาพจิตอยางตอเน่ือง ดวยกระบวนการ      ที่
เปนระบบ ประกอบดวย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะหแปลผล อธิบายแนวโนมและสื่อสารขอมูล  เรื่อง ระบาด
วิทยา สูผูใชประโยชน เพื่อการวางแผนแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ หรืออื่นๆที่อางอิงตามคูมือการจัดทําแนวทาง
ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการมีระบบเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิตในพ้ืนท่ี 
 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี 
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

มีระบบเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิต 

มีคูมือฯ กระบวนงานการ
ระบบเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิต 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการระบบเฝา
ระวังปญหาสุขภาพจิต 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการระบบเฝา
ระวังปญหาสุขภาพจิต ครบ
ทุกขั้นตอน 
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1.4 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (IT4) 

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพจิต หมายถึง การสํารวจ การบันทึก การรวบรวม การจัดเก็บ
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพจิตโดยศูนยสุขภาพจิต รวมถึงการสื่อสารใหบุคลากรทั้งใน     
และนอกหนวยงานและอื่นๆที่เกี่ยวของ รับรูและนําไปใชประโยชน ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตหรือนําไปอางอิงทางวิชาการได หรืออื่น ๆ ที่อางอิงตามคูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี 
 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี 
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การพัฒนาระบบขอมูล 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT4) 

มีคูมือฯกระบวนงานการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 
และเทคโนโลยี 

 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการพฒันา
ระบบขอมลูขาวสารและ
เทคโนโลยี 

 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการพฒันา
ระบบขอมลูขาวสารและ
เทคโนโลยี ครบทุกขั้นตอน 

 

 

1.5 การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (PM2)  
 

 การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต หมายถึง การดําเนินกิจกรรม เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายหรือกิจกรรมการเปนพี่เลี้ยงใหขอแนะนําแกบุคลากรและเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหา
สุขภาพจิตในพื้นที่ ครอบคลุมถึงการตรวจราชการกรณีปกติ การนิเทศเฉพาะกิจ การนิเทศงานโครงการขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจิตหรืออื่น ๆ ที่อางอิง ตามคูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนย
สุขภาพจิต กระบวนการการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี 
 

 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การกําหนดตัวชี้วัด/
ควบคุมคุณภาพ 
(PM2) 

มีคูมือฯ กระบวนงานการ
นิเทศและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

มีการดําเนินงานคูมือฯ
กระบวนงานการนิเทศและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

มีการดําเนินงานคูมือฯ
กระบวนงานการนิเทศและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ครบทุกขั้นตอน 
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1.6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (SP) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร หมายถึง การมีกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของศูนยสุขภาพจิต 
แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติโครงการพิเศษและแผนการดําเนินงานรวมกับเขตสุขภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
และการติดตามวัดผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดหรืออื่น ๆ ที่อางอิงตามคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการวางแผนยุทธศาสตร 
 

มีเกณฑและระดับการประเมิน ดังน้ี 
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การวางแผนยุทธศาสตร มีคูมือฯ กระบวนงาน
การวางแผนยุทธศาสตร 

มีการดําเนินงานตาม
คูมือฯกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร ครบทุกขั้นตอน 
 

 

1.7 การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต  หมายถึง การดูแลชวยเหลือทางจิตใจใหกับประชาชนกลุม
เสี่ยงที่ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่หรืออื่นๆที่อางอิงตามคูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต  กระบวนการ การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต  

มีเกณฑและระดับการประเมิน ดังน้ี   
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การชวยเหลือเยยีวยา
จิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

มีคูมือฯ กระบวนงาน
การชวยเหลือเยียวยา
จิตใจผูประสบภาวะ
วิกฤต  
 

มีการดําเนินงานตามคูมือ
ฯ กระบวนงานการ
ชวยเหลือเยียวยาจิตใจผู
ประสบภาวะวิกฤต 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการชวยเหลือ
เยียวยาจิตใจผูประสบภาวะ
วิกฤต ครบทุกขั้นตอน 
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องคประกอบท่ี 2 ดานบริหารจัดการ 

การดําเนินงานของศูนยสุขภาพจิตในดานบรหิารจัดการ เพือ่สนับสนุนใหการดําเนินงานขององคกร เปนไป

อยางถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนด  มีองคประกอบยอย  4 ประเด็น ดังน้ี 

2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

2.2 การควบคุมภายใน 

2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.4 การเตรียมความพรอมตอภัยพบิัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร 
 

2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 
 

การบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง การดําเนินการเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย  ถูกตอง
ตามระเบียบหรอืมาตรการทีก่รมสุขภาพจิตกําหนด หรืออื่น ๆ ที่อางอิงตามคูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสีย่ง กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการบริหารจัดการงบประมาณ 

 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี   
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การเบิกจายและ
ควบคุมเงิน
งบประมาณ 
 

มีคูมือฯ กระบวนงานการ
บรหิารจัดการงบประมาณ 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการบรหิาร
จัดการงบประมาณ 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการบรหิารจัดการ
งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน 

 

2.2 การควบคุมภายใน (LD4) 

การควบคุมภายใน  หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทีเ่กี่ยวของ มุงเนนใหกระบวนการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขการสัญญา ขอตกลง นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือ อื่น ๆ ที่อางองิตามคูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการควบคุมภายใน 

 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี 
 

 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การควบคุมภายใน มีคูมือฯ กระบวนงานการ
ควบคุมภายใน 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ 
กระบวนงานการควบคุม
ภายใน 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการควบคุมภายใน 

ครบทุกขั้นตอน 
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2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR1) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลต้ังแตการสรรหา คัดเลือกและ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคกรพรอมทั้งการพัฒนา ธํารงรักษา การเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน หรือ อื่น ๆ ที่อางอิงตาม  คูมือการจัดทําแนวทางระบบ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี 
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 
(Deployment) 

ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การพัฒนาบุคลากรตาม
สายงาน หรือสมรรถนะ 
/ทักษะท่ีจําเปน 
(HR1) 

มีคูมือฯ กระบวนงานการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 

มีการดําเนินงานตาม
คูมือฯกระบวนงานการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ 
กระบวนงานการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ครบทุก
ขั้นตอน 

 

2.4 การเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร (PM4) 
 

การเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร  หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อ
เตรียมพรอมในดานการดูแลความปลอดภัยในองคดวยวิธีการตางๆ วิเคราะหและประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนในองคกร มีการซอมแผนขององคกร/รวมกับหนวยงานอื่นในพื้นที่และทบทวน ปรับปรุง
แผน หรือ อื่น ๆ ที่อางอิงตาม คูมือการจัดทําแนวทางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กลุมศูนย
สุขภาพจิต กระบวนการการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร (PM4) 
 

มีเกณฑและระดับการประเมินดังน้ี 
 

เกณฑ ระดับ 3 (Approach) ระดับ 2 (Deployment) ระดับ 1 
(Learning)(Integration) 

การเตรียมความ
พรอมตอตอภัย
พิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน
ในองคกร (PM4) 

มีคูมือฯ กระบวนงาน
การเตรียมความพรอม
ตอภัยพิบัติ/ภาวะ
ฉุกเฉินในองคกร 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการเตรียมความ
พรอมตอภัยพบิัติ/ภาวะฉุกเฉิน
ในองคกร 

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการเตรียมความ
พรอมตอภัยพบิัติ/ภาวะฉุกเฉิน
ในองคกร ครบทุกขั้นตอน 
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              ภาคผนวก 1 

 

แบบประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยสุขภาพจิต 

ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต 
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                                              องคประกอบที่ 
                                ดานวิชาการสุขภาพจิต 

 

แบบประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยสุขภาพจิตดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต 
 

องคประกอบที่ 1 ดานวิชาการสุขภาพจิต 

1.1 การพัฒนาวิชาการดานการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ    (PM1 , PM3) 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรงุ 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการวิจัยและพฒันา
องคความรูดานการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต  
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการวิจัยและพฒันา
องคความรูดานการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต  
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการวิจัยและพฒันา
องคความรูดานการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต ครบทุกขั้นตอน 
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1.2 ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตแกเครือขายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (PM1 , PM3) 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการ
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน
สุขภาพจิต 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต 

 ครบทุกขั้นตอน 

  

 

1.3 การมีระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการ
ระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิต 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการระบบเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิต 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการระบบเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิต ครบทุกขั้นตอน 
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1.4 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (IT4) 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการพฒันาระบบขอมลู
ขาวสารดานสุขภาพจิต 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการพฒันาระบบขอมลู
ขาวสารดานสุขภาพจิต 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการพฒันาระบบขอมลู
ขาวสารดานสุขภาพจิต 

ครบทุกขั้นตอน 
 

  

 

 

1.5 การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  (PM2)  

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการนิเทศและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการนิเทศและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือ
กระบวนงานการนิเทศและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต 

 ครบทุกขั้นตอน 
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1.6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (SP) 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ครบทุกขั้นตอน 
 

  

 

1.7 การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กลุมศูนยสุขภาพจิต กระบวนงานการ
ชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะ
วิกฤต 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการชวยเหลือเยียวยา
จิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการชวยเหลือเยียวยา
จิตใจผูประสบภาวะวิกฤตครบทุก
ขั้นตอน 
 

  

 



        มาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยสุขภาพจิต ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1) หนา 21 
 

                                                   องคประกอบที่ 
                                              ดานบริหารจัดการ 

 

2.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการบรหิารจัดการ
งบประมาณ 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการบรหิารจัดการ
งบประมาณ 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการบรหิารจัดการ
งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน 
 

  

 

2.2 การควบคุมภายใน 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการควบคุมภายใน 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการควบคุมภายใน 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการควบคุมภายใน 
ครบทุกขั้นตอน 
 

  

 



        มาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยสุขภาพจิต ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1) หนา 22 
 

2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการบรหิารทรัพยากร
บุคคล ครบทุกขั้นตอน 
 

  

 

2.4 การเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร 

 

เกณฑ 
ผลการประเมินตนเอง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
มี ไมม ี ระดับการประเมินตนเอง 

มีคูมือการจัดทําแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง กลุมศูนยสุขภาพจิต 
กระบวนงานการเตรียมความพรอม
ตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร 
 

    

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการเตรียมความพรอม
ตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร 
 

  

มีการดําเนินงานตามคูมือฯ
กระบวนงานการเตรียมความพรอม
ตอภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในองคกร 

 ครบทุกขั้นตอน 
 

  

 



        มาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยสุขภาพจิต ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1) หนา 23 
 

 

 

 

 

 

 

                 ภาคผนวก 2 

 

รายชื่อคณะทํางานและผูรวมจัดทํา 

มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยสุขภาพจิต 

ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



        มาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยสุขภาพจิต ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1) หนา 24 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ การจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานของกลุมศูนยสุขภาพจิต 

1 นพ.บุญชัย   นวมงคลวัฒนา นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ กรมสุขภาพจิต 

2 นพ.ดุสิต   ลิขนะพิชิตกุล นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ กรมสุขภาพจิต 

3 นางสุดา     วงศสวัสด์ิ ผูอํานวยการ                   สํานักสงเสริมและพฒันาสุขภาพจิต   
4 นางนาตยา    ทฤษฎิคุณ ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 

5 นางธิดา จุลินทร ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 

6 พญ.เพชรดาว โตะมีนา ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 

7 นพ.ทวีศักด์ิ   สิรริัตนเรขา ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 

 

รายชื่อผูรวมจัดทํามาตรฐานการดาํเนินงานของกลุมศูนยสุขภาพจิต 

1 นายมนตรี   นามมงคล ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 1 

2 น.ส.รัชวัลย  บุญโฉม ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 

3 นางวรรณวิไล  ภูตระกูล ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 6 

4 น.ส.ศรัญญา พรมเสนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ศูนยสุขภาพจิตที่ 1 

5 นางสุรินทร อิวปา นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 1 

6 น.ส.กรรณณิการ   พุกศร   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 2 

7 นางศุภัคชญา วรวัตร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน ศูนยสุขภาพจิตที่ 2 

8 น.ส.สมสุดา   มาแกว นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 2 

9 นางหยกฟา  เพ็งเลีย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   ศูนยสุขภาพจิตที่ 2 

10 นางพันธิภา   สมอบาน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 2 

11 นางเดือนเพ็ญ   ชาญณรงค   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 

12 นางอรสา  มณีกลัด นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 

13 นางจิรพันธ   สุทธิปริญญานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   ศูนยสุขภาพจิตที่ 4 

14 นางลือจรรยา   ธนภควัต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 4 

15 น.ส.กนกพร สุทธสัณหกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนยสุขภาพจิตที่ 4 

16 นางจันทนา  มาศธนพันธ   นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 

17 นางอมรรัตน   แสงโสด   นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 

18 นางมณฑา   โชคชัยไพศาล นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 6 

19 นางพรธิดา   ศรีสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 6 

20 นางสิรพิร   พุทธิพรโอภาส นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

21 นางพัชรินทร  วรรณุรักษ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

22 น.ส.ชลิดา   สาโรจน นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

23 นายวีระพงษ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

24 น.ส.มัณฑนา   สินทรพัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

25 น.ส.อรอนงค   คงอาษา นักจิตวิทยา ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 



        มาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยสุขภาพจิต ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1) หนา 25 
 

26 นางจิรงักรู ณัฐรังส ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 

27 นายสุเมธ   บุตรดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 

28 นายบุญลอื   เพ็ชรรกัษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 11 

29 น.ส.ศิรินพร   เกิดกลุรัตน นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่ 11 

30 นายซัมรี   เจะแต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 

31 นายนิตย   ทองเพชรศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 

32 น.ส.กรทิพย   วิทยากาญจน นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 

33 น.ส.กานตพิชชา   สงแกว นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 
     

 

รายชื่อผูรวมจัดทํามาตรฐานการดาํเนินงานของกลุมศูนยสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  

ปงบประมาณ 2561 
 

1 นางธิดา  จุลินทร ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 4 

2 น.ส.รัชวัลย  บุญโฉม ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 

3 นางวรรณวิไล  ภูตระกูล ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 6 

4 น.ส.นันทวดี  วรวสุวัส ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 7 

5 น.ส.จุฑามาศ  วรรณศิลป ผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

6 นางสิรพิร พุทธิพรโอภาส รักษาราชการแทนผูอํานวยการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 

7 นางเดือนเพ็ญ   ชาญณรงค   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 

8 นางพันธิภา   สมอบาน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 3 

9 น.ส.ลําไพร  เฮาไกร   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพเิศษ ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 

10 นางกัญญา   ตางใจ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 

11 น.ส.ประภาพร  แสงโคตร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

12 น.ส.รวัลรัตน   ตุมนอก นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

13 นายรัฐศาสตร เวียงอินทร นักจัดการงานทั่วไป ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

14 นายธนชัย   ณวันธนารักษ พนักงานบริการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 

15 น.ส.รจนา บุญทวี นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 

16 นายพาสกร วีระเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 11 

17 น.ส.ลลิภัทร บัวทอง นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 

18 นางวรารัตน รุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 
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รายชื่อคณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานของกลุมศูนยสุขภาพจิต 

1 น.ส.ศิริลักษณ   แกวเกียรติพงษ ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

2 ดร.สุภาภรณ   ศรีธัญรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

3 นางเบญจพร   ออนสนิท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

4 นางเปยทิพย   สีดํา นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

5 นายกฤษณ     ลําพุทธา นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

6 นางพัชรินทร   วรรณุรักษ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

7 น.ส.ณัฐรดา    สุวรรณกูฏ นักจิตวิทยา ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

8 น.ส.กฤติกา  สุภรัมย นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

9 น.ส.พรสุดา   แสงสกุวาว นักสังคมสงเคราะห  ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

10 นางกชกร   บุญคง    นักวิชาการเงินและบญัชี ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

11 น.ส.ปาจรยี   สายเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 
 


