
สรุปโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า              
มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม 
และเครือข่ายทางสังคมในการด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต และเพ่ือให้ ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ                 
จิตเวชสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือป้องกันและลดอัตราการก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขังจิตเวช จ าแนกตามกลุ่มโรคที่ส าคัญ (โรคจิต 
โรคซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย) ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่ก่อคดีซ้ า ด้วยเหตุปัจจัยเดิมได้ 

 
โดยปี 2560 ที่ผ่านมา การด าเนินงานมุ่งเน้นในเครือข่ายราชทัณฑ์และเครือข่ายสาธารณสุขใน

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

 

ในปี 2561 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยการจัดอบรมบุคลากรระบบสาธารณสุข                    
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพ             
กรมสุขภาพจิต หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพในสถานบ าบัดรักษา และหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่ วยนิติจิต เวช ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ  สั งกั ดกรมสุขภาพจิต นอกจากนี้                          
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเรือนจ า 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยตรง รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
และเยาวชนนิติจิตเวช โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช รวมทั้ง
ปรึกษาหารือแนวทางระบบการส่งต่อเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช  

 

ส าหรับในปี 2562 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า โดยการจัดอบรมบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายใน
กระบวนการยุติธรรม และเครือข่ายทางสังคมในการด าเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังจิตเวช ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช ส าหรับสหวิชาชีพ หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางนิติจิตเวช ส าหรับการดูแลผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบบริการนิติสุขภาพจิตและ
หลักสูตรการประเมินผู้ป่วยและฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดี  นอกจากนี้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวช และการพัฒนามาตรฐานการบริการด้วยระบบ Tele-Psychaitry 
รวมทั้งได้พัฒนาแนวทางบริการจิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

 

โดยผลจากการนิเทศติดตามที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันหน่วยบริการจิตเวช 13 แห่งทั่ว
ประเทศ มีศักยภาพในการให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 1 จ านวน 
13 แห่ง ได้แก่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  โรงพยาบาลสวนปรุง 



โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วฯราชนครินทร์ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งในปี 2562 นั้น มีหน่วยบริการจิตเวชได้เพ่ิมระดับ
การให้บริการนิติจิตเวชจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 จ านวน 4 แห่ง เนื่องจากการได้รับการฝึกอบรมการดูแลและ
น าแนวทางบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นผู้จัดท าไปใช้ประโยชน์และพัฒนา
ระบบการให้บริการจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ส่วนผลการด าเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชใน
เรือนจ า พบว่า ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า/ทัณสถานทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
โดยสามารถคัดกรองและน าผู้ต้องขังกลุ่มที่มีอาการผิดปกติทางจิตเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา รวมทั้งใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ สามารถทราบจ านวน
ผู้ต้องขังจิตเวชและสามารถส่งต่อข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลให้หน่วยบริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานอ่ืนๆใน
การดูแลผู้ต้องขังจิตเวชได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้จากการพัฒนาระบบบริการจิตเวชในเรือนจ าร่วมกับ
หน่วยบริการจิตเวชในพ้ืนที่  สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง โดยผ่านการประชุมทางไกล (Tele 
Conference หรือ Tele Psychiatry) ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการบ าบัดรักษาและเพ่ิมการเข้าถึงบริการจิตเวช
ให้แก่ผู้ต้องขังได้รวดเร็ว รวมทั้งลดปัญหาการหลบหนีและจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงต่อการน าผู้ต้องขังออกม
ตรวจยังหน่วยบริการจิตเวช (ดังภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้ต้องขังจิตเวช ปี 2559-2562) 

 

ข้อมูลจาก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 

ภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้ต้องขังจิตเวช ปี 2559-2562 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 



นอกจากนี้ ในปี  2562 สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการ                
นิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการด้านนิติสุขภาพจิต และเพ่ือให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนิติสุขภาพจิต 
รวมทั้งเพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานด้านนิติสุขภาพจิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการด าเนินงาน พบว่า ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชหรือนิติสุขภาพจิต ได้บูรณา
การร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในระบบสาธารณสุขจนกระทั่งถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อพบเห็นบุคคลที่สงสัยมีอาการผิดปกติทางจิต ก็สามารถประสานส่งต่อให้
หน่วยงานสาธารณสุขดูแลบ าบัดรักษาต่อไป หรือแม้แต่เมื่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังจิตเวชถูกปล่อยตัวออกจาก
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ก็จะมีการประสานและมีระบบการส่งต่อให้ระบบสาธารณสุขพ้ืนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง      
เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก าเริบ จนก่อคดีซ้ า  

แต่อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ระบบการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชที่ปล่อยตัว
จากเรือนจ าสู่ชุมชนไม่ครบทุกราย รวมทั้งผู้ป่วยนิติจิตเวชที่จ าหน่ายออกจากหน่วยบริการสาธารณสุข ยังไม่ได้
รับการติดตามทุกราย ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการส่งต่อข้อมูลจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน หรือหน่วยบริการ
สาธารณสุขสู่หน่วยงานสาธารณสุขพ้ืนที่ยังไม่เชื่อมต่อ หรือการโยกย้ายถิ่นของผู้ต้องขังจิตเวช/ผู้ป่วยนิติจิตเวช  
ไม่ได้กลับภูมิล าเนาดังที่แจ้งข้อมูลไว้  

ดังนั้น ในปี 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักโครงการดังกล่าว จึงขอ
สนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง
บริการนิติสุขภาพจิต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น 
ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า 

 

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ในปี 2562 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและวิชาการด้านนิติจิตเวช 
จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจ า โดยสนับสนุนองค์
ความรู้ นวัตกรรม และงบประมาณให้แก่หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยบริการจิตเวช
สามารถถ่ายทอดและเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้ โดยตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น 
ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพ่ือป้องกันและลดอัตรา
การก่อคดีซ้ าในผู้ต้องขังจิตเวช จ าแนกตามกลุ่มโรคที่ส าคัญ (โรคจิต โรคซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย) ที่ได้รับการปล่อย
ตัวไม่ก่อคดีซ้ า ด้วยเหตุปัจจัยเดิมได้ นอกจากนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุขในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง 

จากการด าเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชได้
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในระบบสาธารณสุขจนกระทั่งถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
โดยประสานความร่วมมือในการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังจิตเวช รวมทั้งผู้ต้องขังจิตเวชถูกปล่อย
ตัวออกจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ก็จะมีการประสานและมีระบบการส่งต่อให้ระบบสาธารณสุขพ้ืนที่ดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก าเริบ จนก่อคดีซ้ า 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2561 หน่วยบริการจิตเวช 13 แห่งทั่วประเทศ มีศักยภาพในการ
ให้บริการนิติจิตเวชตามแนวทางการบริการนิติจิตเวช (3S) อยู่ในระดับ 1 ครบทั้ง 13 แห่ง และจากข้อมูล
ดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่า ในปี 2562 นั้น มีหน่วยบริการจิตเวชได้เพ่ิมระดับการให้บริการนิติจิตเวชจาก
ระดับ 2 เป็นระดับ 1 จ านวน 4 แห่ง เนื่องจากการได้รับการฝึกอบรมการดูแลและน าแนวทางบริการ
ผู้รับบริการนิติจิตเวช ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นผู้จัดท าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบการให้บริการ
จนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ระบบการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชที่ปล่อยตัว
จากเรือนจ าสู่ชุมชนไม่ครบทุกราย รวมทั้งผู้ป่วยนิติจิตเวชที่จ าหน่ายออกจากหน่วยบริการสาธารณสุข ยังไม่ได้
รับการติดตามทุกราย ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการส่งต่อข้อมูลจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน หรือหน่วยบริการ
สาธารณสุขสู่หน่วยงานสาธารณสุขพ้ืนที่ยังไม่เชื่อมต่อ หรือการโยกย้ายถิ่นของผู้ต้องขังจิตเวช/ผู้ป่วยนิติจิตเวช  
ไม่ได้กลับภูมิล าเนาดังที่แจ้งข้อมูลไว้  

ดังนั้น ในปี 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักโครงการดังกล่าว จึงขอ
สนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง
บริการนิติสุขภาพจิต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น 
ได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องในชุมชน 

 


