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Mental Health 1.0 : Classical antiquity 

 เชือ่วา่เป็นเร ือ่งอ านาจ 

    เหนอืธรรมชาต ิ 

 เชือ่วา่เกดิจากการผดิ 

    ศลีธรรม 

 Hippocrates กลา่ววา่ โรคทางจติ 
    ก็เหมอืนโรคทางกายไมเ่กีย่วกบั 
    ส ิง่ศกัดิส์ทิธ ์

Mental Illness in Ancient Greece and Rome 
 



 

• เชื่อวา่เกดิจากการถกูวญิญาณสิง 
 

• ไสยศาสตร์ได้รบัความสนใจมากกว่า

วิทยาศาสตร์ 
 

• St. Augustine น าผูป้ว่ยมาอยูใ่นวดั 

และให้พระดูแลด้วยความเมตตา  

ไม่มีการเฆี่ยนตี 
 

• สถานดูแลผูป้ว่ยโรคจติเกดิขึน้ 

ทั่วดินแดนอาหรบั และยุโรป 

 

St. Augustine 

Mental Health 1.0 : Medieval Period  



 

• Phillippe Pinel : บิดาแหง่ 

จิตเวชศาสตร์ เป็นผูป้ลดโซต่รวน

งานสุขภาพจิต 
 

• ใช้วธิี moral treatment 
 

• จัดกลุ่มอาการทางจติเป็น 4 พวก 

คือ Melancholia Mania 

Dementia และ Idiocy 

Phillippe Pinel  

บิดาแห่งวิชาจิตเวชศาสตร ์

Mental Health 2.0 : Renaissance Period  



 

• Sigmund Freud ตั้งทฤษฏีจติวเิคราะห์ 
 

• Harry Stack Sullivan ตั้งทฤษฎีสมัพนัธภาพ 
 

• Erik Erikson เสนอทฤษฎีบคุลกิภาพ (ความสมัพันธ์

และความต้องการของบคุคล) 

Sigmund Freud  Harry Stack Sullivan  Erik Erikson  

Mental Health 3.0 : Modern Era 



ยุคดั้งเดิม 
(Asylum) 

ยุค  
รพ.จิตเวช
แผนใหม่ 

ยุคงาน
สุขภาพจิต 

ยุคแรกเริ่ม
งาน

สุขภาพจิต
ชุมชน 

ยุคผสมผสาน
งานสุขภาพจิต
เข้ากับระบบ

บริการ
สาธารณสุข 

ยุคการ
สาธารณสขุ

มูลฐาน 

ยุคงาน
ส่งเสริม
ป้องกัน 

พ.ศ.2432-2467) 

(พ.ศ.2468-2484) 

(พ.ศ.2485-2503) 

(พ.ศ.2504-2514) 

(พ.ศ.2515-2524) 

(พ.ศ.2525-2534) 

(พ.ศ.2535-ปัจจุบัน) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Mental Health Thailand 1.0  

 นพ.แดน บีช บรัดเลย ์เริ่มเผยแผรค่วามรู้ 
ด้านจิตเวชศาสตร์ตะวันตกในประเทศไทย 

 พ.ศ. 2448 โรงพยาบาลคนเสียจริตย้าย
สังกัดไปขึ้นกับ กองแพทย์สุขาภิบาล 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 น าระบบบริการบ าบัดรักษาแบบ
ตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศ 
 
 

 พ.ศ. 2432 จัดตั้งโรงพยาบาลจิตเวชแห่ง
แรกชื่อว่า “โรงพยาบาลคนเสียจริต”  

ยคุ Asylum ( พ.ศ. 2432-2467 )  

โรงพยาบาลคนเสียจริต 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  



 พ.ศ. 2468 โรงพยาบาลคนเสียจริต ย้ายสังกัดไปขึ้นอยู่กับ  
กองตรวจการบ าบัดโรค กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
 

 หลวงวิเชียรแพทยาคม เป็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชคน
แรกของประเทศ และเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับทุนไปศึกษาวิชา
โรคจิต (Psychiatry) ณ สหรัฐอเมริกา 
 
 

 สร้างโรงพยาบาลจิตเวชตามภาคต่างๆ ได้แก่  
-โรงพยาบาลโรคจิตภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี  
-โรงพยาบาลโรคจิตภาคเหนือ จ.ล าปาง ต่อมาย้ายไปที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลสวนปรุง 
-โรงพยาบาลศรธีัญญา จ.นนทบุร ี  
 

ยคุโรงพยาบาลจติเวชแผนใหม ่( พ.ศ. 2468-2484 )  

หลวงวิเชียรแพทยาคม  

หลวงวิเชียรแพทยาคม และบคุลากร รพ.โรคจิต ธนบรีุ  

Mental Health Thailand 2.0  



 พ.ศ. 2485 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข และโอนงานสุขภาพจิตและจากกอง
สุขภาพจิตเดิมมาสังกัดกองโรงพยาบาลโรคจิต ดูแลโรงพยาบาลจิตเวช 5 แห่ง คือ  
   1) โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (โรงพยาบาลโรคจิต ธนบุรี)  
   2) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   3) โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่  
   4) โรงพยาบาลศรธีัญญา จังหวัดนนทบุรี  

   5) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

ยุคของงานสขุภาพจิต ( พ.ศ. 2485-2503 )   

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ในอดีต 

โรงพยาบาลสวนปรงุ ในอดีต 

โรงพยาบาลศรีธญัญา ในอดีต 

นายแพทยฝ์น แสงสิงแก้ว 

บดิาแหง่จติเวชศาสตรแ์ละสุขภาพจติของไทย 

Mental Health Thailand 2.0  



 พ.ศ. 2507 มีแนวคิดในการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชนที่เป็นรูปธรรม
เป็นครั้งแรก โดย นายแพทย์สกนธ์ โสภโณ ผอ.รพ.สวนสราญรมย์ โดยได้
จัดให้มีหน่วยจิตเวชเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในเขตจังหวัดภาคใต้  

 แผนชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซึ่งงานสุขภาพจิตปรากฏในรูปของ 
"โครงการโรงพยาบาลโรคจิต" โดยเป็น 1 ใน 22 โครงการของการพัฒนาสาธารณสุข  

 แผนชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  
งานสุขภาพจิตปรากฏอยู่ในรูปของ 
"โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลโรคจิตและ
โรคทางประสาท" และ "โครงการจัดต้ัง
แผนกจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป" 

ยุคแรกเริม่งานสขุภาพจติชมุชน ( พ.ศ. 2504-2514 ) 

นายแพทยส์กนธ ์โสภโณ 
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 แผนชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) บริการสุขภาพจิตชุมชน ถือเป็นเป้าหมาย
ส าคัญประการหนึ่งในเป้าหมายการสาธารณสุข 11 ประการ 

 แผนชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) งานสุขภาพจิตปรากฏอยู่ในด้านนโยบายการ
พัฒนาสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน   

ยุคของการผสมผสานงานสขุภาพจติเขา้กบัระบบบรกิารสาธารณสขุ (พ.ศ. 2515-2524 )  

Mental Health Thailand 2.0  



 

 ขยายพื้นที่การด าเนินงานเป็นโครงการสุขภาพจิตชุมชน ในแผนพัฒนาการสาธารณสุข
แห่งชาติ ตามแผนชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)  

 พ.ศ. 2521 มีการประชุมนานาชาติ ที่เมืองอัลมา อตา สหภาพโซเวียตและมีการ
ประกาศใช้กลวิธีการสาธารณสุขแบบใหม่ คือ การสาธารณสุขมูลฐาน 

ยุคของการสาธารณสุขมูลฐาน ( พ.ศ. 2525-2534 )   

Mental Health Thailand 2.0  



 พ.ศ. 2540 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นแทน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง 12 หน่วย  

 แผนชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ยุคของงานสง่เสรมิปอ้งกนั ( พ.ศ. 2535-ปจัจบุนั ) 

 แผนชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็น
องค์รวม 
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต 
พัฒนาระบบการเข้าถึงการบริการ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต  

 พ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
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Smart Citizen : Thailand 4.0 
Digital 

Thai 

Global 

Thai 

Social 

Responsible 

Thai 

High 

Effective 

Thai Thai Citizen 4.0 
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Thailand Average IQ 2016 

98.23 
 Thailand EQ normal 2016 

EQ 77.23 
 

Autistic                   access to care 

ADHD                      access to care 

370,000 

800,000 

5.34% 

1.13% 

Psychosis                   access to care 

Depression                access to care 

600,000  

1.5 m 

70.2% 

49.6% 



“คนไทยมปีญัญา อารมณ์ด ีและมคีวามสขุ  
อยูใ่นสงัคมอยา่งทรงคณุคา่” 

ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี 

National Average IQ ≥ 105 EQ  Normal  ≥ 85% 
 

Access to Care 
 

ADHD  ≥ 50   

Autistic≥ 50   

Psychosis   ≥ 80   

Depression ≥ 80   

Mental Health in Thailand 4.0  

Green  
Growth 
Engine 

Productive  
Growth 
Engine 

Inclusive  
Growth 
Engine 

Thai Citizens  
4.0 

Thailand 
4.0 



• พฒันาการดแูล
ชว่ยเหลอืเด็กกลุม่เสีย่ง  
• Surveillance 
System 

• Mental Health 
Literacy 
• นวตักรรมดา้น
สขุภาพจติในยคุดจิทิลั 
• Self Assessment 
and Self Development  

• เกง่ ด ีมสีขุ 
• Quality of 
education 
• ทนัโลก เทคโนโลย ี
• Engage with 
international 
• อยูบ่นเวทโีลกได้
อยา่งภาคภมูใิจ 

Phase 1 (5 ปี)  
พ.ศ.2560-2564 

Phase 2 (10 ปี)  
พ.ศ.2565-2569 

Roadmap  for Mental Health in Thailand 4.0 
(20 Years) 

Phase 4 (20 ปี)  
พ.ศ.2575-2579 

Thailand 
4.0 

Smart citizens  

 
• Hope  
• Happiness 
• Harmony  

Phase 3 (15 ปี)  
พ.ศ.2570-2574 

Goal - เด็กพฒันาการ
ลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้
พฒันาการตอ่เนือ่ง  
KPI - IQ ≥ 100  
       - EQ อยูใ่นเกณฑ์
ปกต ิ>รอ้ยละ 80 
       -การเขา้ถงึบรกิาร
โรคทางจติเวช ทีส่ าคญั
เพิม่ข ึน้อยา่งนอ้ย  
รอ้ยละ 20 

Goal - เด็กไทยมทีกัษะ
ทางอารมณ์และสงัคมด ี
KPI - IQ ≥101 

Goal - คนไทยฉลาด  
ด ีมคีณุธรรม  
KPI - IQ ≥103 
 

Goal - คนไทยมปีญัญาอารมณ์ดแีละ 
มคีวามสขุอยูใ่นสงัคมอยา่งทรงคณุคา่ 
KPI - IQ ≥105  
       - EQ อยูใ่นเกณฑป์กต ิ> รอ้ยละ 85 



Stronger Together 

Leave No One Behind 


