
สรุปโครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 
 

โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายสาธารณสุข และเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต และเพ่ือให้ผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น ได้รับการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือป้องกันและลดอัตราการก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขังจิตเวช เด็กและ
เยาวชนจิตเวช นอกจากนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในการบริการ
นิติสุขภาพจิต  

 
โดยปี 2560 ที่ผ่านมา การด าเนินงานมุ่งเน้นในเครือข่ายราชทัณฑ์และเครือข่ายสาธารณสุขใน

รูปแบบของคู่เครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและเรือนจ าในจังหวัด ซึ่งครบทั้ง 77 จังหวัด 77 คู่เครือข่ายทั่ว
ประเทศแล้ว ดังนั้นการด าเนินงานในปี 2561 จึงมุ่งเน้นขยายการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ระบบสาธารณสุขและระบบ
ราชทัณฑใ์ห้มีสมรรถนะในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า  

 
ส าหรับการด าเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรระบบสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพ             
กรมสุขภาพจิต หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพในสถานบ าบัดรักษา และหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่ วยนิติจิต เวช ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ  สั งกัดกรมสุขภาพจิต นอกจากนี้                          
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเรือนจ า 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยตรง รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
และเยาวชนนิติจิตเวช โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลเด็ กและเยาวชนนิติจิตเวช รวมทั้ง
ปรึกษาหารือแนวทางระบบการส่งต่อเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช ซึ่งจะเริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี 
2562 ต่อไป   

 

ผลจากการนิเทศติดตามที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันหน่วยบริการจิตเวช 13 แห่งทั่ว
ประเทศ มีศักยภาพในการให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 1 จ านวน 9 
แห่ง ได้แก่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลศรี
ธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วฯราชนครินทร์ ส่วนหน่วย
บริการจิตเวชที่มีศักยภาพในการให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 2 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งในปี 2561 นั้น มีหน่วยบริการ
จิตเวชได้เพ่ิมระดับการให้บริการนิติจิตเวชจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 จ านวน 3 แห่ง เนื่องจากการได้รับการ



ฝึกอบรมการดูแลและน าแนวทางบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นผู้จัดท าไปใช้
ประโยชน์และพัฒนาระบบการให้บริการจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ส่วนผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตในเครือข่ายราชทัณฑ์  พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 107 คน ซึ่งผลจากการพัฒนาศักยภาพนั้น ส่งผลให้มีระบบการดูแลผู้ต้องขังที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถคัดกรองและน าผู้ต้องขังกลุ่มที่มีอาการผิดปกติทางจิตเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนผู้ต้องขังจิตเวชจากกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ 
ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น (ดังภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้ต้องขังจิตเวช ปี 2559 -2561) นอกจากนี้จากการพัฒนา
ระบบบริการจิตเวชในเรือนจ าร่วมกับหน่วยบริการจิตเวชในพ้ืนที่  สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง โดย
ผ่านการประชุมทางไกล (Tele Conference หรือ Tele Psychiatry) ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการบ าบัดรักษา
และเพ่ิมการเข้าถึงบริการจิตเวชให้แก่ผู้ต้องขังได้รวดเร็ว รวมทั้งลดปัญหาการหลบหนีและจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงต่อการน าผู้ต้องขังออกมตรวจยังหน่วยบริการจิตเวช (ดังภาพที่ 2-3 แสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับ
การตรวจโดยจิตแพทย์และแสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีระบบ Telepsychiatry หรือ Skype ปี 2559-
2561)  

  

ภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้ต้องขังจิตเวช ปี 2559-2561 



  น    ส งจุ  ร  นจ า  ั  ส าน      รับการตร จโ  จิต พ   

การพัฒนาระบบสุขภาพจิต   ต  งขัง น ร  นจ า

                     

 

ภาพที่ 2 แสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจโดยจิตแพทย์ ปี 2559-2561 

  น    ส งจุ  ร  นจ า  ั  ส าน     ระบบ Telepsychiatry  ร   Skype 

การ   น ตกรร  พ    พิ  การ ข า  งบริการ

                     

 

ภาพที่ 3 แสดงจุดเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีระบบ Telepsychiatry หรือ Skype ปี 2559-2561 



นอกจากนี้ในปี 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 
ด้านนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ความเป็นมาและการสร้างสรรค์พัฒนาระบบงานนิติสุขภาพจิต และเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานสู่เวทีสาธารณะ  
รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ 
ได้แก่ บุคลากรระบบสาธารณสุขและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั่วประเทศ โดยผลการด าเนินงาน พบว่า 
ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชหรือนิติสุขภาพจิต ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในระบบ
สาธารณสุขจนกระทั่งถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อพบ
เห็นบุคคลที่สงสัยมีอาการผิดปกติทางจิต ก็สามารถประสานส่งต่อให้หน่วยงานสาธารณสุขดูแลบ าบัดรักษา
ต่อไป หรือแม้แต่เมื่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังจิตเวชถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ก็จะมีการประสาน
และมีระบบการส่งต่อให้ระบบสาธารณสุขพ้ืนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก าเริบ 
จนก่อคดีซ้ า  

แต่อย่างไรก็ตามจาการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การบริการนิติสุขภาพจิตยังไม่ครอบคลุม
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และในบางพ้ืนที่ยังมีช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชให้เป็นรูปธรรม
และมีมาตรฐานเดียวกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช และผู้ต้องขังจิตเวช รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนนิติจิตเวชให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้กลุ่มดังกล่าวขาด
การบ าบัดรักษาและเกิดอาการก าเริบ ก่อคดีซ้ าได้ 

ดังนั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาระบบบริการ                    
นิติสุขภาพจิต จึงขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต ในปี 2562 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าและเพ่ือพัฒนาแนวทางบริการ
จิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศต่อไป  

  

 

 

 

 

 

 

 



บ สรุป   บริ าร 
โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 

 

กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ในปี 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและวิชาการด้านนิติจิตเวช 
จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต โดยสนับสนุนองค์ความรู้ นวัตกรรม และงบประมาณให้แก่
หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยบริการจิตเวชสามารถถ่ายทอดและเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่
หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ โดยตั้งเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือป้องกันและลดอัตราการก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขังจิตเวช 
เด็กและเยาวชนจิตเวช นอกจากนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในการ
บริการนิติสุขภาพจิต  

จากการด าเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชหรือนิติสุขภาพจิต 
ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในระบบสาธารณสุขจนกระท่ังถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อพบเห็นบุคคลที่สงสัยมีอาการผิดปกติทางจิต ก็สามารถประสานส่ง
ต่อให้หน่วยงานสาธารณสุขดูแลบ าบัดรักษาต่อไป หรือแม้แต่เมื่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังจิตเวชถูกปล่อยตัวออก
จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ก็จะมีการประสานและมีระบบการส่งต่อให้ระบบสาธารณสุขพ้ืนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก าเริบ จนก่อคดีซ้ า  รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า/ทัณฑสถาน                    
ทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 107 
คน ซึ่งผลจากการพัฒนาศักยภาพนั้น ส่งผลให้มีระบบการดูแลผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ
คัดกรองและน าผู้ต้องขังกลุ่มที่มีอาการผิดปกติทางจิตเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2561 หน่วยบริการจิตเวช 13 แห่งทั่วประเทศ มีศักยภาพในการ
ให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 1 จ านวน 9 แห่ง และอยู่ในระดับ 2 
จ านวน 4 แห่ง จากข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่า ในปี 2561 นั้น มีหน่วยบริการจิตเวชได้เพ่ิมระดับ
การให้บริการนิติจิตเวชจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 จ านวน 3 แห่ง เนื่องจากการได้รับการฝึกอบรมการดูแลและ
น าแนวทางบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นผู้จัดท าไปใช้ประโยชน์และพัฒนา
ระบบการให้บริการจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตามจาการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การบริการนิติสุขภาพจิตยังไม่ครอบคลุม
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และในบางพ้ืนที่ยังมีช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชให้เป็นรูปธรรม
และมีมาตรฐานเดียวกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช และผู้ต้องขังจิตเวช รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนนิติจิตเวชให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้กลุ่มดังกล่าวขาด
การบ าบัดรักษาและเกิดอาการก าเริบ ก่อคดีซ้ าได้ 

ดังนั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบบริการ                    
นิติสุขภาพจิต จึงขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต ในปี 2562 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ าและเพ่ือพัฒนาแนวทางบริการ
จิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศต่อไป 


