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บทนำ 

 
ความสำคัญและสถานการณ์ปัญหา 

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มี
พัฒนาการก้าวหน้า รวดเร ็วและสะดวกสบายมากขึ ้น เราสามารถใช้
โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูป ถ่ายคลิปวีดีโอ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับ
สื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ ทำให้เห็นทั ้งภาพเคลื ่อนไหวและได้ยินเสียงของ  
คู่สนทนาของเราในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ด้านการสื่อสารยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ 
รวมไปถึงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเรียกว่า การแพทย์ทางไกล 
หรือ Telemedicine องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) ให ้ ค ำจำก ั ดความของคำว ่ า  “การแพทย ์ทา ง ไกล”  หรื อ 
“Telemedicine” หมายถึง การจัดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
ที ่อยู ่ห่างไกลโดยบุคลากรผู ้เชี ่ยวชาญทางการแพทย์ อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ว ิน ิจฉ ัย การร ักษาและการป ้องก ันโรค รวมถ ึงการศ ึกษาว ิจ ัย และ 
เพื ่อประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อเนื ่องของบุคลากรทางการแพทย์  
Telepsychiatry เ ป ็ น  1 ใ น  4 ป ร ะ เ ภทของ Telemedicine ท ี ่ ไ ด ้ รั บ 
ความนิยม  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการประเมินทาง
จิตเวชหรือการขอปรึกษาผ่านระบบวีดีโอและโทรศัพท์   

การใช ้ระบบ Telemedicine เร ิ ่มต ้นในปี  ค.ศ. 1960 จาก
แรงผล ักด ันทางการทหารและเทคโนโลย ีทางอวกาศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับการใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่มีอยู่ในขณะนั้น เช่น การใช้
ระบบโทรทัศน์ช่วยในการปรึกษากันระหว่างจิตแพทย์ที่สถาบันทางจิตเวชกับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลจิตเวช และการให้คำแนะนำจากแพทย์
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ผู ้เชี ่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ไปยังศ ูนย์การแพทย์ท ี ่สนามบินที ่อยู่  
อีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนามาพร้อมๆกับระบบสื่อสาร 
โทรคมนามในต ่างประเทศ โทรเวชกรรมนั ้นอาจแบ่งเป ็น  2 ย ุคคือ  
ยุคที ่ เร ียกว ่า First Generation Telemedicine (ช ่วงต ้นปี  ค.ศ. 1970)  
ซึ่งเป็นยุคท่ีไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก เนื่องจากโทรเวชกรรมมีค่าใช้จ่าย
ส ูงและเทคโนโลย ีย ังไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ียงพอ  ย ุคท ี ่สองเร ียกว่า  
The Second Generation Telemedicine (ช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา) 
ยุคนี้ถือได้ว่าระบบโทรเวชกรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการแพทย์  
การสาธารณสุข และด้านอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง จนบางครั ้งมักจะพบคำว่า 
Telehealth แทนคำว ่ า  Telemedicine ต ่อมาการใช ้ประโยชน ์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้าและหลากหลายทั่วโลกเป็น
ปัจจัยผลักดันที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาระบบ Telemedicine โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่เปลี่ยนจากยุคอนาล็อก เข้าสู่ ยุคดิจิตอล 
รวมไปถึงราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ลดลง  
เป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นความสนใจของสถานพยาบาลต่างๆที่จะจัดหาวิธีใหม่ 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ดีขึ้น  อีกทั้งการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายช่วยขยายขอบเขตของ Telemedicine ไปยัง 
Web-based applications เช่น จดหมายอเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล 
และการปรึกษาทางไกล รวมถึงการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปถ่ายดิจิตอลและ
วีดีโอ นำไปสู่การสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่เพื่อใช้ร่วมกับระบบ Telemedicine 
ในอนาคต รูปแบบการให้บริการระบบโทรเวชกรรมในต่างประเทศนั้นใช้
วิธีการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและผ่านระบบ Videoconference ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ลักษณะของระบบโทรเวชกรรมีหลากหลายลักษณะงาน  
แต่ที่มีการใช้งานมากท่ีสุดคือ Teleradiology รองลงมาคือ Telecardiology 
และ Teledermatology โดยทำผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ขณะนี้ได้มี
ลักษณะการใช้งาน โทรเวชกรรมที ่กำลังได้รับความนิยมมากขึ ้นเรื ่อยๆ 
คือแบบผ่านระบบ Videoconference โดยเริ่มจากการใช้งานโทรเวชรกรรม
ลักษณะนี้กับนักโทษในเรือนจำ เพื่อจะได้ไม่ต้องย้ายผู้ป่วยหรือนักโทษ 
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ออกนอกเรือนจำไปโรงพยาบาล นอกจากการใช้งานของโทรเวชกรรมในการ
ร ั กษาทางการแพทย ์แล ้ ว  ร ะบบด ั งกล ่ าวย ั งสามารถ ใช ้ ง านใน 
ด้านการศึกษาทางไกลของแพทย์และเจ้าหน้าท่ีเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ความสามารถของแพทย์และเจ้าหน้าท่ีได้อย่างต่อเนื่อง 

สำหรับประเทศไทยช่วงปลายปี พ.ศ. 2536 ได ้ม ีการปล่อย
ดาวเทียมไทยคม 1 และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการพัฒนาเชื ่อมฐาน
ดาวเทียม 7 ฐาน โดยมีศูนย์กลางอยู ่ที ่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิคและ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ใสปีนี ้ร ัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประชากรในประเทศตระหนัก
ถึงบทบาทและประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยส่วนหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านโทรเวชกรรม (ณรงค์ กษิติประดิษฐ์, 2011) โครงการแพทย์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในประเทศไทยได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2541 ซึ่งเป็นโครงการ 
4 ปีภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโง
พยาบาลในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคและโรงพยาบาล
ชุมชนรวม 19 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การรักษา การดูแลและให้
การศึกษาด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่ประชากรที่อยู่ห่างไกลรวมไปถึง
ประชากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีแพทย์หรือสถานพยาบาลไม่เพียงพอ  

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที่
ก้าวหน้าและหลากหลายทั ่วโลกเข้าสู ่ยุคดิจิตอล (digital) ราคาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ลดลงและคนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่าย 
เป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาระบบ Telemedicine เป็น
แรงจูงใจที่กระตุ้นความสนใจของ สถานพยาบาลต่างๆ ที่จะจัดหาวิธีใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพเพื ่อการรักษาพยาบาลผู ้ป่วยให้ดีขึ ้น อีกทั ้งการใช้ระบบ 
อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายช่วยขยายขอบเขตของ Telemedicine ไปยัง 
Web-based applications เช่น จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail 
หรือ e-mail) การประชุมทางไกล (Teleconference) และการปรึกษา
ทางไกล (Teleconsultation) รวมถึงการใช้สื ่อมัลติม ีเดีย เช่น ร ูปถ่าย



4 

 

ดิจิตอลและวีดีโอ นำไปสู่การสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ เพื่อใช้ร่วมกับระบบ 
Telemedicine ในอนาคต  

ป ั จจ ุ บ ั นม ี โ ร งพยาบาลหลายแห ่ ง ในประ เทศ ไทยท ี ่ ให้  
การรักษาพยาบาลโดยใช้Telemedicine โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย และ 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่โรงพยาบาลรับผิดชอบเป็นลูกข่าย  
โดยใช้ระบบ Video conference ช่วยให้การรักษาผู ้ป ่วยเป็นไปอย ่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

จากนโยบายยุทธศาสตร์และงานสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรี 
กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหา 
ด้านสุขภาพจิต รักษาผู้ป่วยจิตเวช และฟื ้นฟูให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต 
ได้อย่างปกติ นอกจากนั้น กรมสุขภาพจิตยังได้ดำเนินการโดยมีเป้าหมายให้
กรมสุขภาพจิตเป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพดิจิทัล  
เพื ่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเจ้าหน้าที ่มีความสุข เช่น การปรับให้
โรงพยาบาลจิตเวชเป็น smart & convenience hospital ซึ่งมีความทันสมยั
มากยิ ่งขึ ้น เพิ ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ ่มคุณภาพและความปลอดภัย  
ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลารอคอย ทั้งการใช้ระบบคิวออนไลน์ 
แทนการเรียกชื่อผู้ป่วย ระบบการจัดยาอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบการตรวจ
จิตเวชทางไกล หรือ Telepsychiatry เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยโต้ตอบกันทางไกลแบบทันท่วงที  
ในปี 2553 เกิดความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) กรมราชทัณฑ์ และ สปสช. ที่ได้ “ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ” เพื่อร่วมพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจำ ดูแลผู้ต้องขัง
ให้เข้าถึงบริการที่จำเป็น ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และ 
การฟื ้นฟูสมรรถสภาพ รวมถึงคัดกรองและรักษาโรคที ่มีความชุกสูงใน
เรือนจำ เช่น วัณโรค เอชไอวี/เอดส์ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงและจิตเวช และปี พ.ศ. 2559 กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง 
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จิตเวชในเรือนจำ โดยจะลงพื้นที ่ในเรือนจำและทัณฑสถานนำร่องตาม 
เขตบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต 13 เขต   

สถาบ ันก ัลยาณ ์ราชนคร ินทร ์  เป ็นผ ู ้ ร ับผ ิดชอบด ูแลให้  
การบำบัดรักษาผู้ต้องขังจิตเวช ในทัณฑสถานเขตบริการสุขภาพที่ 5 โดย 
การให้บริการในรูปแบบของการเข้าไปตรวจรักษาภายในทัณฑสถาน หรือ
เจ้าหน้าท่ีทัณฑสถาน นำผู้ต้องขังจิตเวชออกรับบริการนอกเรือนจำ นอกจาก
นี้ทัณฑสถานพิเศษธนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมผู้ต้องขังจิตเวช เนื่องจาก
เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องขังจิตเวชเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ 
ราชนครินทร์ ผู้ต้องขังเหล่านั้นจะต้องถูกส่งมาควบคุมตัวที่ทัณฑสถานพเิศษ
ธนบุรีก่อนส่งต่อสถาบันฯ และในปี 2559 ผู ้ต้องขังจิตเวชรายหนึ่งซึ ่งมี
โรคติดต่อทางกาย ไม่สามารถนำตัวเข้ารับการตรวจและบำบัดรักษาที่ 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ จึงให้บริการผ่านการตรวจจิตเวชทางไกล 
(Telepsychiatry) น ับเป ็นผ ู ้ต ้องข ั งจ ิตเวชรายแรกที่ เข ้ าร ับบร ิการ  
จากผลการวิจัยของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ปี 2561 ในกลุ่มผู้ต้องขังทั้ง
ชายและหญิงจำนวน 600 คน ที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานท่ีมีความมั่นคง
ปานกลาง-สูงสุด 10 แห่ง พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชร้อยละ 
46 สูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่าตัว โดยผู้ชายมีปัญหาร้อยละ 47 ผู้หญิง 
ร้อยละ35 อาการที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ติดเหล้าและสารเสพติด
ร้อยละ 30 รองลงมาคือ ซึมเศร้า ร้อยละ 16 และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 
ร้อยละ 16 โดยผู้ต้องขังเกือบ 1 ใน 4 มีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย 2 อาการ
ขึ้นไป เช่น ใช้สารเสพติดและป่วยเป็นโรคจิตเภท เป็นต้น สัดส่วนจำนวน
เจ้าหน้าท่ีต่อผู้ต้องขัง 1:27 ทำให้ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาได้
เท่าที่ควร จึงเกิดการพัฒนาระบบดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำขึ้น  

การพัฒนาระบบการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ
Telepsychiatry เป็นหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ 
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
พูดคุยโต้ตอบกันทางไกลแบบทันท่วงที รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
และจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและลดการกลับมา
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ป่วยซ้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ห่างไกล เช่นในภาคเหนือและ  
ภาคตะวันตกของประเทศไทย หรือในพื้นที่ที ่ไม่มีจิตแพทย์ ทำให้ผู ้ป่วย 
ได้เข้าถึงการรักษาเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำขึ้น โดย
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานต้นแบบการรักษาด้วยทางไกล  พัฒนา
ระบบการตรวจจ ิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) เร ิ ่มใช ้งานต ั ้ งแต่   
เดือนมิถุนายน 2561 โดยตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำพิเศษธนบุรี
และทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยเป็นผู้ป่วยนิติจิตเวชที่มีอาการคงที่หรือผู้ป่วย
ฉุกเฉินที ่ทางสถานพยาบาลเรือนจำต้องการคำแนะนำสำหรับการักษา  
ให้ได้รับการตรวจรักษาติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเดินทางออกนอกเรือนจำ 
ลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจรักษา ลดความเสี ่ยงของทีมสหวิชาชีพ 
ในการเข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำและทัณฑสถาน และลดความเสี่ยงในการ
หลบหนีของผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศ โดยกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเป็น
นโยบายสำค ัญ ทำให ้ผ ู ้ต ้องข ังได ้ร ับการร ักษาตามข ้อกำหนดของ
สหประชาชาติใน Mandela และ Bangkok rule และสอดคล้องกับวาระ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals–SDGs) ตาม
เป้าหมายของสหประชาชาติ 
 
นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) 

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู ่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” และ 
“ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand) กล่าวคือ ประเทศไทยที่สามารถ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็ม ศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื ่น ๆ  
เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ ประเทศที่มุ่งเน้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐจัดทำ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกดิจิทัลที่มี
การ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ม ีประส ิทธ ิภาพ 
ประสิทธ ิผล สามารถดำเนินงานเชิงบูรณาการ ซ ึ ่งเป ็นส่วนสำคัญใน 
การสนับสนุนการขับเคลื่อน งานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วย นวัตกรรม หรือ 
“ไทยแลนด์ 4.0” และให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข (2560 - 2569) ในการปฏิรูปการสาธารณสุขไทย 
ให้ก้าวสู่ยุค Health 4.0 
 แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกลยุทธ์ที ่เกี ่ยวข้องกับ ระบบการตรวจจิตเวชทางไกล 
(Telepsychiatry) คือ กลยุทธ์ที ่ 1.1 : ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บ ริ ก า ร แ ล ะว ิ ช า ก า ร โ ดย อ าศ ั ย เ ทค โ น โ ลย ี ดิ จ ิ ท ั ล  พ ั ฒน า เป็ น  
Smart Psychiatric Hospital มีแผนโครงการพัฒนาระบบให้บริการทางไกล
ด้านจิตเวช (Telepsychiatry) เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู ้ป ่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยโต้ตอบกันทางไกลแบบทันท่วงที  
จะมีการใช้งานระบบนี้ในการช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วย 
นิติจิตเวชและจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื ่องและ 
ลดกลับมาป่วยซ้ำ 
 
นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 – 2563  

นโยบายที่ 2 การพัฒนาความเป ็นเล ิศทางบร ิการ/ว ิชาการ 
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่ 
ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เน้นการยกระดับ
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ความเป ็นเล ิศด ้ านส ุขภาพจ ิตและจ ิต เวช  ตลอดจนการพ ัฒนาสู่  
ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน  
โดยพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมให้แก่หน่วยบริการจิตเวชทุกแห่ง เพื ่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์ 
ความเป็นเลิศเพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ และ
ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ  โดยใช้
กระบวนการตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital 
Accreditation : HA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของหน่วย
บริการจิตเวช พัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานบริการของหน่วยบริการ
จิตเวชให้สามารถจัดบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก 
ซ ับซ้อน (Super Specialist Service) ที ่ตอบสนองต่อความต้องการใน 
เขตสุขภาพได้ พัฒนาระบบการดูแลผู ้ป ่วยจิตเวชที ่มีความเสี ่ย งสูงต่อ 
การก่อความรุนแรงที่เชื ่อมโยงกับเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  รวมทั้งเพิ่ม 
การเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังจิตเวช\64ในเรือนจำ โดยพัฒนามาตรฐาน
บริการนิติจิตเวช และแนวทางบริการจิตเวชเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข เคร ือข่ าย
กระบวนการย ุต ิธรรม และเคร ือข ่ายทางส ังคมในการดำเน ินงาน 
ด้านนิติสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ 

 
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2563 

พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและมาตรฐานสูงตามแนวทาง 
Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข หน ่วยบร ิการจ ิตเวชจะต้อง  
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย ตามหลักการ EMS และเป็น  
Smart Hospital การพัฒนามาตรฐานและมาตรฐานสูง : กำหนดเกณฑ์ 
“การจัดบริการตามมาตรฐาน” สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
(รพ.สต./รพช./รพท.) และกำหนดเกณฑ์ “การจัดบริการตามมาตรฐานสูง” 
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สำหรับหน่วยบริการจิตเวชให้ชัดเจน การพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น 
Smart Hospital : ตามหลักการ EMS  
E – Environment สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศให้น่าอยู่ และสวยงาม  
M – Modernization พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีความทันสมัย  
S – Service (Convenience Service & Service Behavior) ป ร ะ ช าชน
ได้รับบริการ ที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ด้วยระบบดิจิทัล สร้างพฤติกรรมบริการ
ใหเ้กิดแก่บุคลากร ในสถานบริการจิตเวช 
 
ขอบเขตการให้บริการ 

1. การประเมินวินิจฉัย  
1.1 ผู้ต้องหา/จำเลยที่ถูกส่งประเมนิสภาพจิตในคดีอาญา 

และผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อคดีอาญา  
- การตรวจสภาพจิตความรู้ผิดชอบและความสามารถในการบังคับ

ตนเองในขณะประกอบคดีให้กับผู้รับบริการที่ถูกส่งมาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14  

- การประเมินสภาพจิตของเด็กและเยาวชนท่ีกระทำผิด  
- การประเมินสภาพจิตผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำความรุนแรงใน

ครอบครัว  
- การประเมินสภาพจิตเหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก

การก่อคดีอาญา และให้คำแนะนำการเข้าถึงบริการตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544  

- การประเมินสภาพจิตนักโทษประหาร  
- การประเมินสภาพจิตผู้ต้องขังที่ส่งมาจากเรือนจำ สถานกักกัน 

ชาวต่างชาติที่ส่งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
1.2 การประเมินความสามารถ  



10 

 

- ความสามารถในการต่อสู้คดีอาญาให้กับผู้รับบริการที่ ถูกส่งมา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14  

- ความสามารถในการทำน ิต ิกรรมส ัญญาในคด ีแพ ่ง เ ช่น  
การประเมินความเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถของ
บุคคล ความสามารถในการทำพินัยกรรม เป็นต้น  

1.3 การประเมินภาวะอันตรายและจัดการความเสี่ยง 
อันตรายต่อสังคม  

– ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลสั่งบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 48   

- ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลสั่งบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56  

2. การบำบ ัดรักษาฟ ื ้นฟ ูสมรรถภาพในด ้านต ่างๆ สำหรับ
ผู้รับบริการนิติจิตเวชและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อคดีอาญา เช่น  

2.1 ฟื้นฟสูมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี  
2.2 การจัดการพฤติกรรมรุนแรง  
2.3 การปรับพฤติกรรม  
2.4 การเยียวยาเหยื่อ  
2.5 ด้านการดูแลตนเอง  
2.6ด้านการประกอบอาชีพ 
 

นิยามศัพท ์
การตรวจจิตเวชทางไกล หมายถึง การตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วย 

ทางจิตผ่านระบบวิดีโอคอล ดูแลครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน การ
บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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ประโยชน์ของการให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry 
1. ช่วยให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รบั
การวินิจฉัยจากแพทย์ ผู้เชี ่ยวชาญได้ทันท่วงที อีกทั้งเป็นการขยายงาน
บริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลให้ครอบคลุมกลุ่ม ผู้ป่วยที่อยู่
ห่างไกลได้มากข้ึน  
2. Telemedicine เ ป ็ น ร ะ บ บท ี ่ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล ค ุ ้ ม ค ่ า ก า รล งทุ น  
(Cost Efficiencies) เนื่องจากช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม 
และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาโรคเพราะใช้บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทาง 
เพื ่อมารักษาพยาบาล และช่วย ให้ผู ้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษา 
ในโรงพยาบาลได้  
3. ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทางด้านการแพทย์จะได้รับความสะดวกสบาย 
มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาล
ศูนย์ที ่มีแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ ทำให้ผู ้ป่ วยลดความเครียดจากการเดินทาง 
ได้อีกด้วย 
 
การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry 
 ประเทศไทยเร ิ ่มมี การนำระบบ Telepsychiatry มาใช ้ใน 
การให้บริการกับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  
ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยโต้ตอบกันทางไกล
แบบทันท่วงที โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ซึ ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการนิต ิสุขภาพจิตมาตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 และได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตของประเทศ
ไทย ทั ้งด ้านบร ิการและวิชาการ ด ังน ั ้นในปี 2559 สถาบันกัลยาณ์  
ราชนครินทร์ จึงได้เริ ่มนำระบบ Telepsychiatry มาดำเนินการร่วมกับ
เรือนจำพิเศษธนบุรี ซึ่งผู้ต้องขังจิตเวชรายแรกเป็นผู้ต้องขังที่มีโรคติดต่อทาง
กายร่วมด้วย ทำให้ไม่สามารถนำออกมารับการตรวจที่สถาบันฯได้  จึงต้อง
ให้บริการผ่านระบบ Telepsychiatry ซึ่งผลการดำเนินการกับผู้ป่วยรายแรก
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เป็นที่พอใจของทั้งสองหน่วยงาน หลังจากนั้นสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
ได้ดำเนินการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบ Telepsychiatry มาอย่าง
ต่อเนื ่อง และในปี 2562 เกิดความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
สำหร ับผ ู ้ต ้องขังในเร ือนจำ เพิ ่มศ ักยภาพสถานพยาบาลในเร ือนจำ              
ให ้ผ ู ้ต ้องขังเข ้าถ ึงบร ิการท ี ่จำเป ็น โดยสนับสนุนให ้ม ีการนำระบบ 
Telepsychiatry มาใช้ให้ครอบคลุมทุกเรือนจำทั่วประเทศ 
 สถาบ ั นก ั ลยาณ ์ ร าช นคร ิ นทร ์ จ ึ งม ุ ่ ง มั่ นพ ัฒนาระบบ 
Telepsychiatry สำหรับผู ้ต้องขังในเรือนจำมาอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อเพิ่ม 
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ลดขั ้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลารอคอยการตรวจในสถานพยาบาล 
ผู้ต้องขังจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและลดอาการกำเริบซ้ำ ไม่ต้อง
นำผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำ ลดความเสี่ยงของทีมสหวิชาชีพในการเข้าไป
ตรวจรักษาในเรือนจำ และลดความเสี ่ยงในการหลบหนีของผู ้ต ้องขัง 
ขณะออกนอกเรือนจำ นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุตธิรรม 
กำหนดให้การดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเป็นนโยบายสำคัญ ทำให้ผู้ต้องขัง
ได้ร ับการรักษาตามข้อกำหนดของสหประชาชาติตามที ่กำหนดไว ้ใน 
Mandela rule และ Bangkok rule กล่าวคือ ผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ต้องขงั
โดยคำนึงถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องกับ
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals–SDGs) 
คือ การที่ผู้ต้องขังมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ อันจะ
นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขังทั่วประเทศต่อไป 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมา
ใช้เพื ่อการดูแลรักษาผู ้ป่วยที ่อยู ่ห่างไกลเรียกว่า การแพทย์ทางไกล หรือ 
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Telemedicine ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความของคำว่า “การแพทย์
ทางไกล” หรือ “Telemedicine” หมายถึง การจัดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย 
การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์สำหรับ
การศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ (World Health Organization, 
2010) ซึ่ง Telepsychiatry เป็นหนึ่งใน 4 ประเภทของ Telemedicine ที่ได้รับ
ความนิยม (Yolanda Smith, 2018)  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการประเมินทางจิตเวช และ/หรือการขอปรึกษาผ่านระบบวีดีโอและโทรศัพท์  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้การบำบัด รักษา
ผู้ต้องขังจิตเวช ในทัณฑสถานเขตบริการสุขภาพที่ 5 โดยการให้บริการในรูปแบบ
ของการเข้าไปตรวจร ักษาภายในทัณฑสถานหรือเจ ้าหน้าที ่ท ัณฑสถาน  
นำผู้ต้องขังจิตเวชออกรับบริการนอกเรือนจำ นอกจากนี้ทัณฑสถานพิเศษธนบุรี 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมผู้ต้องขังจิตเวช เนื่องจากเมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องขัง 
จิตเวชเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้ต้องขังเหล่านั้น
จะต้องถูกส่งมาควบคุมตัวที่ทัณฑสถานพิเศษธนบุรีก่อน  สถาบันกัลยาณ์  
ราชนครินทร์จึงเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบบริการ Telepsychiatry 
สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำได้
โดยไม่ต้องนำตัวไปรับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพสุขภาพจิตและจิตเวชได้ ภายใต้ข้อจำกัดบุคลากรสาธารณสุขมีจำนวน
น้อย รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแล และลดความเสี่ยงต่อการหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง โดยอาศัยความร่วมมือจากจิตแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์  
 
ลักษณะของผู้ต้องขังที่เข้าระบบบริการ Telepsychiatry  
 รายใหม่ 
 1. ผู้ต้องขังจิตเวชรายใหม่ 
 2. ผู้ต้องขังรับใหม่คัดกรองแล้วพบอาการทางจิตเวช 
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 3. ผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจำและทัณฑสถานมาสักระยะและเริ่มมีอาการ
ทางจิต ระหว่างอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน 
 4. มีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อน  แต่ไม่เคยมีประวัติการรักษา
ในเรือนจำ 
 รายเก่า 
 1. มีประวัติการรักษาทางจิตเวชในเรือนจำและทัณฑสถาน 
 2. ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวชสงบ เพื่อติดตามผลการรักษา  
 3. ผู้ต้องขังที่มีความจำเป็นต้องปรับการรักษา 
 
ลักษณะของผู้ต้องขังที่ไม่ควรนำเข้าระบบบริการ Telepsychiatry 
 1. มีลักษณะการแกล้งป่วย หรือต้องการตรวจประเมินโดยละเอียดซึ่ง
กรณีนี้ควรมีทีมสหวิชาชีพในการประเมิน 
 2. ภาวะฉุกเฉินทางกายหรือทางจิตเวช 
 3. โรคทางกายและทางสมองที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตเวช เช่น ชัก 
เพ้อ สับสน 
 4. กรณีที ่ต ้องการผลการตรวจประเม ินเพื ่อใช้ในกระบวนการ 
ทางกฎหมาย 
 5. ดุลยพินิจของแพทย์เห็นควรให้พบแพทย์หรือทีมสหวิชาชีพ 
 
บทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพ 
 1.  พยาบาลหรือนักจิตวิทยาในเรือนจำ  มีหน้าที่ 
  1.1 ประเมินคัดกรองผู้ต้องขังจิตเวชว่ามีอาการทางจิตเวชตาม
เกณฑ์กำหนด     
  1.2 ประเมินอาการทางจิตเวชเพื ่อรายงานลักษณะอาการ
ดังกล่าวให้จิตแพทย์ทราบ 
  1.3 แจ้งรายชื่อผู ้ต้องขังจิตเวชตามเกณฑ์ตามแบบรายงาน
ข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชให้กับผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำ 
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  1.4 เจ้าหน้าที่อธิบายและให้ข้อมูลกับผู้ต้องขังจิตเวชเพื่อ
ยินยอมรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry (ควรมี) 

  1.5 แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวหลังรับการรักษา และสังเกต 
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาทางจิตเวช 
 2.  ผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำ มีหน้าที ่
  รับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ต้องขังจิตเวชตามเกณฑ์ พร้อมทั้ง
ส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ทีมสหวิชาชีพ  เจ้าหน้าที่  IT ดำเนินการต่อ 
 3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน  มีหน้าที ่
  ทำแฟ้มเวชระเบียน  พร้อมทั้งเปิดระบบเวชระเบียน 
 4. เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร  มีหน้าที ่
  ตรวจสอบสิทธิการรักษา พร้อมทั้งพิมพ์ใบตรวจสอบสิทธิ 
 5. สหวิชาชีพ  มีหน้าที ่
  5.1 รับการประสานจากผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำ
เกี่ยวกับรายช่ือผู้ต้องขังในเรือนจำที่จะเข้ารับประเมินสภาพจิต 
  5.2 ตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน เกี่ยวกับจำนวนแฟ้มผู้ต้องขัง 
ตรวจสอบรายช่ือผู้ต้องขังว่าตรงผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำแจ้งไว้  
  5.3 พร้อมทั้งส่งเวชระเบียนส่งเข้าห้อง Tele Conference  
  5.4 เมื ่อเกิดปัญหาในการเชื ่อมต่อสัญญาณประสานงาน
เจ้าหน้าที ่IT เพื่อดำเนินการแก้ไข 
  5.5 ติดต่อกับญาติผ ู ้ต ้องขังเกี่ยวกับการมารับยาในราย
ผู้ต้องขังมีสิทธิในการรักษาเบิกได้ 
 6.  พยาบาลจิตเวชชุมชนหรือพยาบาลจิตเวชชุมชนมีหน้าที ่
 ตรวจสอบคำสั่งจิตแพทย์ในกรณีผู ้ต้องขังใกล้พ้นโทษเพื่อติดตาม
ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษต่อไป 
 7. จิตแพทย์   มีหน้าที ่
  7.1 รับทราบสภาพปัญหาผู้ต้องขัง อาการและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยทางคลินิก 
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  7.2 สั ่งการรักษาและกำหนดวิธีการในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ต้องขัง 
  7.3 ประสานทีมสหวิชาชีพและพยาบาลหรือนักจิตวิทยา
ประจำเรือนจำเพื่อติดตามผลการรักษาและการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ดังนี้ 
   7.3.1 กรณีผู้ต้องขังที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจะ
ประสานพยาบาล/นักจิตวิทยาประจำเรือนจำเพื ่อส่งตัวผู ้ต้องขังมารับการ
บำบัดรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบตามเขตสุขภาพ 
   7.3.2 กรณีสงสัยว่าผู้ต้องขังที่มีภาวะทางกาย อาจ
ให้คำแนะนำพยาบาลหรือนักจิตวิทยาประจำเรือนจำส่งปรึกษาแพทย์ทางกายเพื่อ
รับการตรวจรักษาต่อไป 
  7.4 ผู้ต้องขังรายที่ใกล้พ้นโทษ จิตแพทย์ประสานพยาบาลนิติ
จิตเวชชุมชน/พยาบาลจิตเวชชุมชน เพื่อติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ 
  7.5 ออกเอกสารทางการแพทย์ที ่เก ี ่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ต้องขังในบางกรณี เช่น ใบรับรองแพทย์ที่มีรายการเวชภัณฑ์เพื่อส่งเวชภณัฑ์เข้า
ไปในเรือนจำให้ผู้ต้องขัง 
 
8. บุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจำ  มีหน้าที่ 

  รับยาและใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ให้การรักษา 
 ผ่านระบบTelepsychiatry 
 
ขั้นตอนในการนำระบบ Telepsychiatry สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำไปปฏิบัติ
นั้น มีวิธีการดังนี้ 
 1. ประเมินผู้ต้องขังเรือนจำก่อนนำเข้าระบบ Telepsychiatry 
  พยาบาล นักจิตวิทยาหรือพยาบาลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
จะเป็นผู้ประเมิน โดยมี 7 เกณฑ์การประเมินผู้ต้องขังเรือนจำก่อนการนำเข้าตรวจ
ระบบ Telepsychiatry คือ 1) ผู้ต้องขังจิตเวชรายใหม่ 2) ผู้ต้องขังรายใหม่คัดกรอง
แล้วพบอาการทางจิตเวช 3) ผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจำมาสักระยะและเริ่มมีอาการทางจิต
ระหว่างอยู่ในเรือนจำ 4) มีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อน  แต่ไม่เคยมีประวัติ
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การรักษาในเรือนจำผู้ต้องขังจิตเวชรายเก่า 5) มีประวัติการรักษาทางจิตเวชใน
เร ือนจำ 6) ผู ้ต ้องขังที ่ม ีอาการทางจิตเวชสงบเพื ่อติดตามผลการรักษาและ  
7) ผู ้ต้องขังที ่มีความจำเป็นต้องปรับการรักษา ทีมสหวิชาชีพเข้าไปประเมิน
สุขภาพจิตซ้ำ เพื่อคัดกรองว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาแบบTelepsychiatry 
  ลักษณะของผู้ต้องขังเรือนจำที ่ไม่ควรนำเข้ารับการรักษา 
ผ่านระบบ Telepsychiatry คือ มีลักษณะการแกล้งป่วยหรือต้องการตรวจประเมิน
โดยละเอียด ซึ่งกรณีนี้จะมีทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ประเมินภาวะฉุกเฉินทางกาย หรือทาง
จิตเวชและ โรคทางกายและทางสมองที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตเวช เช่น ชัก เพ้อ 
สับสนและในกรณีที่ต้องการผลการตรวจประเมินเพื่อใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย  
 2. ประเมินสภาพจิตเบื้องต้น 
  พยาบาล นักจิตวิทยาหรือพยาบาลผู้รบัผดิชอบงานสขุภาพจติ
โรงพยาบาลคู่เครือข่ายทำการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 2Q 9Q 8Qในกรณี/แบบ
คัดกรองโรคจิต หมายเหตุ หลังรับไว้ ภายใน 1 อาทิตย์ไม่ต้องทำแบบประเมินความ
รุนแรง (Audit) แบบประเมินภาวะถอนสุรา(AWS) และรายงานลักษณะอาการ
ดงักล่าวให้จิตแพทย์ทราบ 
 3. ส่งรายชื่อให้ผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำ 
  พยาบาลหรือนักจิตวิทยาเรือนจำ แจ้งรายชื่อผู้ต้องขังจิตเวช
ตามเกณฑ์ตามแบบรายงานข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชให้กับผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่าย
เรือนจำ รับข้อมูลเกี่ยวกับรายช่ือผู้ต้องขังจิตเวชตามเกณฑ์  
 4. ส่งข้อมูลให้ทีม (เวชระเบียน ทีมสหวิชาชีพ IT) 
  พยาบาลหรือนักจิตวิทยาเรือนจำ ส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
เวชระเบียน ทีมสหวิชาชีพ  เจ้าหน้าที่  IT ดำเนินการต่อ 
 5. จัดเตรียมแฟ้มและเปิดระบบเวชระเบยีน 
  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ทำแฟ้มเวชระเบียนพร้อมทั้งเปดิระบบ
เวชระเบียน  
                6. เปิดสิทธิและตรวจสอบสิทธิ 
  เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร ตรวจสอบสิทธิการรักษา พร้อมทั้งพิมพ์
ใบตรวจสอบสิทธิ 
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 7. นำแฟ้มเข้าห้องตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry 
  ทีมสหวิชาชีพ รับการประสานจากผู้รับผิดชอบดูแลเครือขา่ย
เรือนจำเกี่ยวกับรายช่ือผู้ต้องขังใน  เรือนจำที่จะเข้ารับประเมินสภาพจิต ตรวจสอบ
แฟ้มเวชระเบียน เกี่ยวกับจำนวนแฟ้มผู้ต้องขัง ตรวจสอบ  รายช่ือผู้ต้องขังความว่า
ตรงผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำแจ้งไว้ พร้อมทั้งส่งเวชระเบียนส่งเข้า 
ห้อง  ตรวจรักษา  
 8. ดำเนินการตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry 
  จิตแพทย์ รับทราบสภาพปัญหาผู้ต้องขัง อาการและวิเคราะห์
สภาพปัญหาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ทางคลินิก สั่งการรักษาและกำหนดวิธีการ 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง  
 9. ส่งข้อมูลกลับเรือนจำ 
  ส่งข้อมูลการตรวจรักษาไปยังเรือนจำ เพื่อให้พยาบาลและ 
เจ้าหน้าที่ประจำเรือนจำให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จิตแพทย์อาจออกเอกสาร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องขังในบางกรณี เช่น ใบรับรองแพทยท์ี่มี
รายการเวชภัณฑ์เพื่อส่งเวชภัณฑ์เข้าไปในเรือนจำให้ผู้ต้องขัง 
 10. รับยาและใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล/เครือข่าย 
  บุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจำ รับยาและใบรับรองแพทย์
จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เพื่อนำส่งให้ผู้ต้องขังต่อไป หรือทีมสหวิชาชีพ
ติดต่อกับญาติผู้ต้องขังให้มารับยาในรายผู้ต้องขังมีสิทธิในการรักษาเบิกได้ 
 11. ติดตามการรักษา 
  จ ิตแพทย ์  ประสานท ีมสหว ิชาช ีพและพยาบาลหรือ
นักจิตวิทยาประจำเรือนจำเพื่อติดตามผลการรักษาและการช่วยเหลือในกรณีต่าง  ๆ
เช่น กรณีผู้ต้องขังที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจะประสานพยาบาลหรือนักจิตวิทยา
ประจำเรือนจำเพื่อส่งตัวผู้ต้องขังมารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่
รับผิดชอบตามเขตสุขภาพหรือกรณีสงสัยว่าผู้ต้องขังที ่มีภาวะทางกาย อาจให้
คำแนะนำพยาบาลหรือนักจิตวิทยาประจำเรือนจำส่งปรึกษาแพทย์ทางกายเพื่อรับ
การตรวจรักษาต่อไป ผู้ต้องขังรายที่ใกล้พ้นโทษ จิตแพทย์ประสานพยาบาลนิติ
ชุมชนเพื่อติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือยินยอมรับการรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry 
 

เขียนที ่     
วันท่ี     

ช่ือ-นามสกุล:                อาย ุ  ปี 
เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง    
ที่อยู่ปัจจุบัน:      
       
        
เบอร์ติดต่อ       
 
ข้อมูลเบ้ืองต้น 

การรักษาทางจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการให้บริการทางการแพทย์ผ่านการประชุมทางไกลที ่ทำให้ผู ้ป่วย
สามารถเข้าถึงบริการทางจิตเวชจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลภาพและเสียง โดยที่ผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทาง
จิตเวชได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานพยาบาลและยังเป็นการเพิ่มการ
เข้าถึงบริการสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางเพื่อมารับบริการ  
 มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล ็กทรอนิกส์และ
เครือข่ายจะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการรักษาความลบัของผู้ป่วย ทั้งข้อมูลส่วนตวั 
ภาพและเสียง รวมไปถึงกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการ
รักษา เพื่อเป็นการการเฝ้าระวังการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ได้ตั้งใจ 
 
 
 
 



 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านจิตเวชโดยเฉพาะผู้ที่มี

ข้อจำกัดด้านการเดินทางมารับบรกิารที่สถานพยาบาล 
• ได้รับบริการจากผูเ้ชี่ยวชาญที่อยู่หา่งไกลออกไปจากพ้ืนท่ีที่

ให้บริการ 
 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับการรักษาทางจิตเวชผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลได้เช่นเดียวกับการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ
และจากการที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นประกอบด้วยความเสี่ยงดังต่อไปนี้ และอาจมีความเสี่ยงทั่วไป
อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วย 

• การข้อมูลที่ส่งต่ออาจไม่เพียงพอ (เช่น คุณภาพของภาพและเสียง) 
ที่จะสามารถให้การตัดสินใจในการรักษาทางการแพทย์โดยแพทย์
หรือผู้ให้คำปรึกษา แต่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย 

• อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการในการประเมินและ
การรักษาจากการชำรุดหรือบกพร่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือ 

• ระบบการรักษาข้อมูลอาจจะบกพร่องทำให้ส่งผลกระทบต่อการ
รักษาความลับของข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 

• การที่ไม่ได้เข้ารับการรักษายังสถานพยาบาล อาจทำให้ได้รับข้อมูล
ทางการแพทย์ไม่ครบถ้วนและเข้าไม่ถึงเวชระเบียนที่สมบูรณ์ อาจ
ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การแพ้ยา หรือ
ความผิดพลาดในการตัดสินใจในการรักษา ซึ ่งกรณีดังกล่าวมี
โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 

 
 



 

 

โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนลงนามยินยอมรับการรักษา 
จากการที่ข้าพเจ้าลงนามยินยอมรับการรักษา ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติ
ตามข้อความดังต่อไปนี้: 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากฎหมายที่คุ้มครองเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและการ
รักษาความลับของข้อมูลทางการแพทย์ได้ถูกใช้ในการรับการรักษา
ทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล ข้อมูลที่ได้จากการรักษา
ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ทำการวิจัยหรือบุคคลอื่นถ้าไม่ได้รับ
ความยินยอมจากข้าพเจ้า 

2. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะหยุดหรือเพิกถอนการให้ความ
ยินยอมรับการรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุม
ทางไกลเมื ่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรับการ
รักษาพยาบาลของข้าพเจ้าในอนาคต 

3. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะหยุดหรือเพิกถอนการให้บริการการรับการ
รักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้าใน
อนาคต 

4. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุม
ทางไกล และอาจขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ 

5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีทางเลือกอื่นๆอีกในการรับบริการทางด้านจิตเวช 
และข้าพเจ้าสามารถเลือกรับบริการได้มากกว่า 1 อย่าง ในช่วง
เวลาใดก็ได้ 

6. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องแจ้งจิตแพทย์
เกี่ยวกับการรับบริการทางสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
ข้าพเจ้า  



 

 

7. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การใช้ระบบการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล แต่
ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองผลจากการรักษาได ้

8. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล 
เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบการประชุมทางไกล ผู้ให้บริการ
ไม่ได้อยู่ในห้องตรวจหรือในสถานท่ีที่ผู้รับบริการรับบริการอยู่ 

9. ข้าพเจ้าจะไม่บันทึกข้อมูลภาพ-เสียงการให้บริการผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ และ
ทางผู้ให้บริการก็จะไม่บันทึกข้อมูลภาพ-เสียงการให้บริการผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจาก
ข้าพเจ้าเช่นกัน 

10. ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งกับผู้ให้บริการ กรณีที่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วย
ระหว่างการให้บริการผ่านระบบการประชุมทางไกล และทางผู้ให้
บริการก็จะแจ้งข้าพเจ้าในกรณีที ่มีบุคคลที ่สามอยู ่ด้วยขณะ
ให้บริการเช่นกัน 

11. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะไม่สามารถรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบ
การประชุมทางไกลได้ในกรณีที่เพ่ิงมารับบริการทางจิตเวชครั้งแรก 
ยกเว้นในกรณีพิเศษบางกรณี เช่น กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
ต้องรับการรักษาผ่านระบบการประชุมทางไกล 

12. ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งข้อมูลภาพและเสียง ข้อมูลการรับบริการ
ที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง 

13. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตัวของตัวข้าพเจ้าที่ใช้การรับ
บริการและหาสถานที่ที่เหมาะสมในการรับบริการทางจิตเวชผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล เพื ่อเป็นการรักษาความลับของตัว
ข้าพเจ้าเอง 

  



 

 

ผู้ป่วยให้ความยินยอมรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatry 
 

ข้าพเจ้าไดร้ับทราบและเข้าใจข้อมลูข้างต้นเกี่ยวกับการรักษาทาง
จิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ได้ปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการและได้รับ
การตอบคำถามจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ข้าพเจ้าจึงได้ให้ความยินยอมในการรับ
การรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 
ลายเซ็นผู้ป่วย       
วันท่ี   เวลา                            
ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง      
 
ลายเซ็นผู้ให้ความยินยอม(แทน)*      
วันท่ี   เวลา                           
ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง      
 
ลายเซ็นผู้ให้บริการ       
วันท่ี   เวลา                            
ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง      
 
พยาน:          
วันท่ี   เวลา                              
ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง      
 

*หมายเหตุ: ผู้ให้ความยินยอมแทนจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการ
บำบัดรักษา ให้คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมแทน 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชคดี 

เขต
สุขภาพจติที ่

สถาบัน/
โรงพยาบาล 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

1 โรงพยาบาลสวน
ปรุง 

เชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่/เร ือนจำกลาง
เชียงใหม่/เรือนจำอำเภอฝาง 

  แม่ฮ่องสอน เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน/เรือนจำอำเภอแม่
สะเรียง 

  ลำพูน เรือนจำจังหวัดลำพูน 
   ลำปาง ทัณฑสถานบำบัดลำปาง/เร ือนจำกลาง

ลำปาง/สถานกักขังจังหวัดลำปาง 
  น่าน เรือนจำจังหวัดน่าน 
  พะเยา เรือนจำจังหวัดพะเยา 
  เชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย/เรือนจำอำเภอเทิง 
  แพร่ เรือนจำจังหวัดแพร่ 
2 โรงพยาบาลสวน

ปรุง 
ตาก เรือนจำกลางตาก/เรือนจำอำเภอแม่สอด 

  พิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก/เร ือนจำกลาง
พิษณุโลก/เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 

  สุโขทัย เรือนจำจังหวัดสุโขทัย/เรือนจำอำเภอสวรรค
โลก 

   เพชรบูรณ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์/เรือนจำอำเภอหล่ม
สัก 

  อุตรดิตถ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 



 

 

เขต
สุขภาพจติที ่

สถาบัน/
โรงพยาบาล 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

3 โรงพยาบาลจิต
เวชนครสวรรค ์

ชัยนาท เรือนจำจังหวัดชัยนาท 

 ราชนครินทร ์ กำแพงเพชร เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร 
  พิจิตร เรือนจำจังหวัดพิจิตร 

   นครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ ่น/เรือนจำกลาง
นครสวรรค ์

  อุทัยธาน ี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 
4 

  
โรงพยาบาลศรี

ธัญญา 
 

กรุงเทพมหา
นคร 

ท ัณฑสถานบำบ ั ดกลาง/ท ัณฑสถาน
โรงพยาบาล ราชทัณฑ์/ทัณฑสถานหญิง
กลาง/เรือนจำกลางคลองเปรม/เรือนจำ
พิเศษกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี เร ือนจำกลางบางขวาง/เร ือนจำจังหวัด
นนทบุรี 

ปทุมธานี ทัณฑสถานบำบัดปทุมธานี/ทัณฑสถานบำบัด
หญิง/เรือนจำจังหวัดปทุมธานี/เรือนจำอำเภอ
ธัญบุรี/สถานกักขังจังหวัดปทุมธานี/ทัณฑ
สถานวัยหนุ่มกลาง 

พระนครศรี
อยุธยา 

ทัณฑสถานบำบัดพระนครศรีอยุธยา/ทัณฑ
สถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา/เรือนจำกลาง
พระนครศร ี อ ย ุ ธ ย า /เร ื อนจำจ ั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

สระบรุ ี เรือนจำจังหวัดสระบุรี 



 

 

เขต
สุขภาพจติที ่

สถาบัน/
โรงพยาบาล 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

ลพบุร ี เร ือนจำกลางลพบุร ี/เร ือนจำอำเภอชัย
บาดาล 

สิงห์บุร ี เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 
อ่างทอง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 

4 โรงพยาบาลศรี
ธัญญา 

นครนายก เรือนจำจังหวัดนครนายก 

5 สถาบันกัลยาณ ์
ราชนครินทร ์

กรุงเทพมหา
นคร 

เรือนจำพิเศษธนบุรี/ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 

  กาญจนบุร ี เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี/เรือนจำอำเภอ
ทองผาภูมิ 

  นครปฐม เรือนจำกลางนครปฐม/สถานกักขังกลาง
นครปฐม 

  ราชบุร ี เรือนจำกลางเขาบิน/เรือนจำกลางราชบุรี 
  สุพรรณบุร ี เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ประจวบครีี

ขันธ ์
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เพชรบุร ี เรือนจำกลางเพชรบุรี 
  สมุทรสาคร เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 
  สมุทรสงครา

ม 
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 

6 โรงพยาบาลจิต
เวชสระแก้ว 

ฉะเชิงเทรา เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 



 

 

เขต
สุขภาพจติที ่

สถาบัน/
โรงพยาบาล 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

 ราชนครินทร ์ ปราจีนบุร ี ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง/เรือนจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 

  สระแก้ว เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 
6 สถาบันจิตเวช

ศาสตร์สมเด็จ 
จันทบุร ี ทัณฑสถานเปิดทุ ่งเบญจา/เรือนจำจังหวัด

จันทบุรี 
 เจ้าพระยา ชลบุร ี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี/เรือนจำกลางชลบุรี/

เรือนจำพิเศษระยอง 
  ระยอง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง/เร ือนจำกลาง

ระยอง 
  สมุทรปรา 

การ 
เรือนจำกลางสมุทรปราการ 

  ตราด เรือนจำจังหวัดตราด/สถานกักขังจังหวัด
ตราด 

7 โรงพยาบาลจิต
เวชขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด เร ือนจำจังหวัดร ้อยเอ็ด/สถานกักขังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 ราชนครินทร ์ ขอนแก่น ทัณฑสถานบำบัดขอนแก่น/เร ือนจำกลาง
ขอนแก่น/เรือนจำอำเภอพล 

  มหาสารคาม เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 
  กาฬสินธุ ์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ ์
8 โรงพยาบาลจิต

เวชเลยราช
นครินทร ์

อุดรธาน ี เรือนจำกลางอุดรธานี 



 

 

เขต
สุขภาพจติที ่

สถาบัน/
โรงพยาบาล 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

  หนองคาย เรือนจำจังหวัดหนองคาย 
  เลย เรือนจำจังหวัดเลย 
  หนองบัว 

ลำภ ู
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

8 โรงพยาบาลจิต
เวชนครพนม 

บึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ 

 ราชนครินทร ์ นครพนม เรือนจำกลางนครพนม 
  สกลนคร เร ือนจำจังหวัดสกลนคร/เรือนจำอำเภอ

สว่างแดนดิน 
9 โรงพยาบาลจิต

เวชนครราชสมีา 
ราชนครินทร ์

สุรินทร ์ เรือนจำกลางสุรินทร์/เรือนจำอำเภอรัตนบุรี 
 นครราชสมีา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก/ทัณฑ

สถานหญิงนครราชสีมา/เรือนจำกลางคลอง
ไผ่/เรือนจำกลางนครราชสีมา/เรือนจำอำเภอ
บัวใหญ่/เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 

  บุรีรัมย ์ เร ือนจำจังหวัดบุร ีร ัมย ์/เร ือนจำอำเภอ
นางรอง 
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