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การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 ความสำาคัญและสถานการณ์ปัญหา

	 จากรายงานขอ้มลูสถติผิูต้อ้งราชทัณฑ์ท่ัวประเทศของกรมราชทณัฑ	์ณ	วนัที	่1	กรกฎาคม	

2563	พบวา่มจีำานวน	377,722	คน	ผูต้อ้งขงัชาย	จำานวน	329,853	คน	และผู้ต้องขงัหญงิ	จำานวน	

47,869	คน	โดยในจำานวนนีม้รีายงานเป็นผูต้้องราชทณัฑ์คดี	พ.ร.บ.	ยาเสพติด	จำานวน	301,533	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 82.21	 ของผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ	 (กรมราชทัณฑ์,	 2563)	 และจากผลการ 

ศกึษาวจัิยเพือ่พฒันาระบบบริการสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบัผูต้้องขงัในเรอืนจำา	จำานวน	600	คน	 

พบว่า	 ร้อยละ	 45.67	 มีปัญหาสุขภาพจิต	 หรือโรคทางจิตเวช	 โรคที่พบมากที่สุดในผู้ต้องขัง 

ชาย	3	อันดับแรก	คือ	โรคของสุราและสารเสพติด	(ร้อยละ	32.50)	โรคซึมเศร้า	(ร้อยละ	17.30)	

และบคุลกิภาพแบบตอ่ตา้นสงัคม	(รอ้ยละ	15.90)	ส่วนปญัหาสุขภาพจิตและโรคท่ีพบมากท่ีสุดใน 

ผู้ต้องขังหญิง	 3	 อันดับแรก	 คือ	 ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย	 (ร้อยละ	 20.00)	 โรคของสุราและ 

สารเสพตดิ	(รอ้ยละ	12.50)	และโรคจติเภท	(รอ้ยละ	7.50)	(กมลชนก	มนตะเสว	ีและคณะ,	2561)	 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถประมาณการณ์ได้ว่า	น่าจะยังมีผู้ต้องขังท่ีกำาลังมีปัญหาสุขภาพจิต 

หรือโรคทางจิตเวชอยู่อีกเป็นจำานวนมาก

	 นอกจากนี้	 จากรายงานการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถานภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง 

ในเรอืนจำาและทณัฑสถานของสถาบนักัลยาณร์าชนครินทร์	ป	ี2560-2562	พบวา่มจีำานวน	3,315	

3,947	 และ	 4,235	 คน	 ตามลำาดับ	 ซึ่งนับว่ายังมีจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำานวนผู้ต้องขัง 

ท่ัวประเทศในแต่ละปีซ่ึงมีจำานวนมากกว่า	300,000	คน	รวมท้ังยังพบว่า	การจัดบริการสุขภาพจิตและ

จติเวชในเรอืนจำาและทณัฑสถานในดา้นอตัราการเข้าถึงบริการยงัตำา่มาก	เนือ่งจากการขาดแคลน	

เจ้าหนา้ทีแ่ละบคุลากร	โปรแกรมการบำาบัดรกัษาและฟืน้ฟ	ูสถานที	่สทิธกิารรกัษา	การสง่ต่อและ

ตดิตอ่สือ่สาร	(กมลชนก	มนตะเสว	ีและคณะ,	2561)	ซ่ึงการขาดแคลนทีมบคุลากรวชิาชพี	เคร่ืองมอื 

ประเมนิทางจติเวช	กระบวนการบำาบัดรกัษา	และปญัหาระบบการสง่ต่อทีซั่บซ้อนทำาใหเ้กดิความ

ล่าช้าในการเข้าถึงบริการ	 นอกจากนี้การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด

บทที่ 1



2 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

กรมสุขภาพจิตและกรมราชทัณฑ์	ยังพบว่า	บุคลากรด้านสาธารณสุขในเรือนจำาและทัณฑสถาน

มีน้อย	 จำานวนเจ้าหน้าที่ของเรือนจำาไม่เพียงพอต่อการนำาผู้ต้องขังออกมาตรวจยังหน่วยบริการ

จติเวช	และเสีย่งตอ่ผู้ตอ้งขงัหลบหนขีณะนำาตวัออกนอกเรอืนจำา	สง่ผลใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการตรวจ

รักษาและฟื้นฟูทางสุขภาพจิตและจิตเวชน้อยมาก	 ทำาให้ขาดยา	 และอาการทางจิตกำาเริบซำ้า	 

นับเป็นปัญหาสำาคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ

	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 

โดยเฉพาะ	กรมสขุภาพจติไดม้กีารจดับรกิารดา้นสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบัผูต้้องขงัในเรอืนจำา 

และทัณฑสถาน	 โดยการจัดทีมสหวิชาชีพเข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำาและทัณฑสถานอย่าง 

ต่อเนื่องแล้วก็ตาม	 แต่กลับพบว่า	 ในแต่ละเรือนจำายังไม่สามารถให้บริการผู้ต้องขังที่มีปัญหา 

สขุภาพจติหรอืปว่ยจติเวชไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	เนือ่งจากจำานวนผู้ต้องขังท่ีมปีญัหาสุขภาพจิตและจิตเวช

มีจำานวนมาก	 ประกอบกับทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุมจีำานวนน้อย	ตอ้งให้บรกิารสขุภาพจติประชาชนทัว่ไป	และมภีาระงานทีต้่องรบัผดิชอบ 

อื่นๆ	 อีกหลายด้าน	 จึงทำาให้ไม่สามารถเข้าไปให้บริการสุขภาพจิตในเรือนจำาและทัณฑสถาน 

ได้เปน็ประจำาทกุเดอืน	ตามแนวทางการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขงัในเรือนจำา 

และทัณฑสถาน	

	 จากรายละเอียดดังกล่าว	 แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและ	

จิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 การแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือ

ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข	กรมราชทัณฑ์	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึง 

บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 รวมทั้งการแก้ไข 

เชงิระบบและนโยบายจากความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงยตุธิรรม	ดงันัน้	 

การมีแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานจึง

จำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	 อันจะนำาไปสู่การเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังป่วยจิตเวชให้ได้รับการดูแลทางสุขภาพจิต

และจิตเวชอย่างมีคุณภาพต่อไป
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	 วัตถุประสงค์	

 	 1.		 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม	
(กรมราชทัณฑ์)	ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา
และทัณฑสถาน
	 2.		 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม	
(กรมราชทัณฑ์)	 มีวิธีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับ 
ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
	 ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	ทำาความ	ดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	
กษตัรยิ	์พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั	 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ	 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข	 ทำาความ	 ดี	 เพื่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 เนื่องจากทรงมี 
พระราชดำารวิา่	โรงพยาบาลราชทณัฑ	์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกดักระทรวงยติุธรรม	ต้องให้
บรกิารแกผู่ต้้องขงั	ในกรณเีจบ็ไข	้ไดป้ว่ย	เปน็จำานวนมาก	ยงัขาดแคลนบคุลากร	เครือ่งมอืแพทย	์
และเวชภัณฑ	์การดแูลสขุภาพของผูต้อ้งขัง	ถอืเป็นหนา้ทีส่ำาคญัของกรมราชทณัฑ	์ในการทีจ่ะให้ 
ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม	 ตามหลักมนุษยธรรม	 ท้ังนี้	 เมื่อพ้นโทษจะได้มี
สุขภาพสมบูรณ์ทัง้กายและใจ	ออกมาสูส่งัคมภายนอก	และประกอบอาชพีสุจริตได้อยา่งมคีณุภาพ	 
โดยจะพระราชทานความชว่ยเหลอืในเรือ่งการจดัหาอปุกรณ	์และเครือ่งมอืทางการแพทย์	ตลอดจน 
การใหจ้ิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.	ได้เขา้ไปมบีทบาทในการชว่ยเหลอืทัง้ทางด้านการแพทย	์
การพยาบาล	การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ
	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานโครงการประสบผลสำาเร็จตามพระบรมราโชบาย	 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	
ทำาความ	 ดี	 เพื่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว	ทรงเป็นองคป์ระธานทีป่รกึษา	1	สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา	 
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา	2	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 นเรนทิราเทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 ทรงเป็น 
องค์ประธานกรรมการ	ประกาศ	ณ	วันที่	11	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	2562	เป็นปีที่	4	ในรัชกาล

ปัจจุบัน
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 แนวทางการดำาเนินงาน

	 1.		มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ให้ผู้ต้องขังเข้าถึง

บริการด้านสุขภาพได้ทัดเทียมกับบุคคลภายนอก

	 2.	 บุคลากรที่เข้ามาร่วมโครงการเพื่อให้การดูแลผู้ต้องขัง	 ต้องมาด้วยใจ	 เป็นจิตอาสา	

ไม่มีการบังคับ

	 3.		จดัซ้ือครภัุณฑ์	สิง่กอ่สรา้ง	เครือ่งมอื	และอปุกรณท์างการแพทย	์ใหเ้รอืนจำาทีม่คีวาม

มั่นคงสูง	จำานวน	24	แห่ง	ก่อนในเบื้องต้น	เช่น	รถเอกซเรย์เคลื่อนที่	การสร้างห้องแยกป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรค	เป็นต้น

	 4.		บริหารจัดการสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาล	 ให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ใช้สิทธิ์หลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	(Universal	Coverage	:	UC)	ตามพื้นที่ตั้งของเรือนจำา

	 5.		กระทรวงสาธารณสขุตอ้งจดัทมีแพทย	์จิตแพทย	์ทนัตแพทย	์และจักษแุพทย	์เขา้ไป

ดแูลในเรอืนจำาและทณัฑสถานอยา่งสมำา่เสมอ	ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของแตล่ะโรงพยาบาล	สว่น

เรือนจำาในเขตกรุงเทพมหานคร	กรมการแพทย์จะเป็นผู้รับผิดชอบ

	 6.		 จัดอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขในเรอืนจำา	(อสรจ.)	ของแต่ละเรือนจำาและทัณฑสถาน	

โดยต้องจัดอบรมให้ได้อัตราส่วน	จำานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำา	ต่อ	จำานวนผู้ต้องขัง	

เท่ากับ	1:50	

	 7.		หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำาแผนการดำาเนินงาน	ดังนี้	

	 	 7.1		 กองบริหารการสาธารณสุข	จัดระบบบริการ	

	 	 7.2		 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ	ดูแลระบบการเงิน	

	 	 7.3		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการ	ให้บริการสาธารณสุข

	 	 7.4		 กรมควบคุมโรค	ป้องกันและควบคุมโรค

	 	 7.5		 กรมสุขภาพจิต	ดูแลด้านสุขภาพจิต

	 	 7.6		 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 พัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำา

และทัณฑสถาน

	 	 7.7		 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตรวจสอบติดตามตามมติคณะรัฐมนตรี

	 	 7.8		 กรมราชทัณฑ์	ดูแลให้สามารถเข้าถึงบริการและให้บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน

	 	 7.9		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ดูแลเรื่องสิทธิการประกันสุขภาพ

	 	 7.10	กรมการปกครอง	ค้นหาและตรวจสอบเลข	13	หลักเพื่อยืนยันตัวบุคคล

	 	 7.11	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน	ดูแลร่วมกันในพื้นที่
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	 คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข

 1. คำาส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1353/2562 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ 

อำานวยการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา ปี พ.ศ. 2563

	 อนสุนธคิำาสัง่กระทรวงสาธารณสุข	ที	่1639/2561	ลงวนัที	่25	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	เรือ่ง	 

แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพผูต้้องขงัในเรือนจำา	ป	ีพ.ศ.	2562	โดยมบีทบาท

หน้าที่พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา	ให้สามารถ

เขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสขุ	รวมถึงการสง่เสรมิและปอ้งกันโรคอยา่งทัว่ถงึ	เทา่เทยีมและเสมอภาค	 

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 17	 พฤศจิกายน	 2558	 เร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิใน 

การไดร้บับรกิารสาธารณสขุจากรฐั	กรณีการเข้าถึงสทิธใินการได้รบับรกิารสาธารณสขุของผูต้้องขงั	 

และการดำาเนินตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	 ทำาความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ	 ซึ่งจำาเป็นต้องดำาเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง	และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลายตำาแหน่ง	นั้น	

	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	21	แหง่พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน	

พ.ศ.	2534	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการ

เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา	ปี	พ.ศ.	2563	

	 โดยมีหน้าที่และอำานาจ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.		กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับ

ผู้ต้องขังในเรือนจำา

	 	 2.		ขับเคลื่อนนโยบายในการดำาเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับ 

ผู้ต้องขังในเรือนจำา

	 	 3.		พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา	

เพือ่ให้บรรลเุปา้หมายตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่17	พฤศจกิายน	2558	เรือ่ง	สทิธขิองผูต้อ้งขงั 

และสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ

	 	 4.		ขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	ทำาความ	ดี	ด้วยหัวใจ

	 	 5.		ตดิตาม	กำากบัการดำาเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามแผนทีก่ำาหนดไว	้ตลอดจนแก้ไขปญัหา

อุปสรรค	ในการดำาเนินงาน

	 	 6.		แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำางานตามความเหมาะสม
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 2. คำาส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที ่87/2562 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่การพฒันา

ระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา ปี พ.ศ. 2562

	 อนุสนธิคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	ที่	87/2562	ลงวันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2562	เรื่อง	 

แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจำา	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 โดยมีบทบาทหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

พฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุสำาหรบัผูต้อ้งขัง	ในเรอืนจำา	สรา้งเครือข่ายการพฒันาระบบบรกิาร

สาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	17	

พฤศจกิายน	2558	เรือ่งสทิธขิองผูต้อ้งขงัและสทิธใินการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ	กรณกีาร

เขา้ถงึสทิธใินการไดร้บับรกิารสาธารณสขุของผูต้อ้งขัง	และการดำาเนนิตามโครงการราชทณัฑป์นัสขุ	 

ทำาความ	ดี	ด้วยหัวใจ	นั้น	

	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	21	แหง่พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน	

พ.ศ.	2534	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่การพฒันา

ระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา	ปี	พ.ศ.	2563

	 โดยมีหน้าที่และอำานาจ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 พัฒนาเครือข่ายของระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

	 	 2.	 ดำาเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	ทำาความ	ดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์

	 	 3.	 นำาเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อกำาหนดทิศทางในการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำา	

	 	 4.	 ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโดยภาพรวม	 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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	 ข้อกำาหนดขั้นตำ่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	

 	 (ข้อกำาหนดแมนเดลา	-	Mandela	Rules)	ปี	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2015)	

	 (Cross	Cultural	Foundation,	2559)

	 ข้อกำาหนดแมนเดลาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีทั้งหมด	 จำานวน	 122	 ข้อ	 โดยแนวทาง

การใหบ้รกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรับผูต้อ้งขงัในเรือนจำาและทณัฑสถาน	จะนำาเสนอเฉพาะ

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการรักษาพยาบาล	และผู้ต้องขังที่มีความบกพร่องทางจิตใจ

และ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 บริการด้านการรักษาพยาบาล 

 ข้อกำาหนด 24

	 1.	 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังเป็นความรับผิดชอบของรัฐ	 โดย 

ผูต้อ้งขงัควรไดร้บัการรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานเชน่เดยีวกบัทีร่ฐัจดัใหก้บัประชาชนอืน่	และจะ 

ตอ้งสามารถเขา้ถงึบรกิารทีจ่ำาเป็นโดยไมค่ดิมลูคา่และไมเ่ลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่สถานภาพดา้น

กฎหมายของตน	

	 2.	 การจัดบริการรักษาพยาบาลควรอยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับงานด้าน

สาธารณสุขโดยทั่วไป	และในลักษณะที่ประกันให้มีการรักษาและพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง

การให้บริการด้านเอชไอวี	วัณโรค	และโรคติดต่ออื่นๆ	รวมทั้งภาวะที่ต้องพึ่งพิงยาเสพติด	

 ข้อกำาหนด 25

	 1.	 เรอืนจำาทกุแหง่พงึมีสถานบรกิารรกัษาพยาบาล	อนัมหีนา้ทีป่ระเมนิ	สง่เสรมิ	คุม้ครอง	

และพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจของผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะการให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อผู้ต้องขัง

ที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ	หรือมีปัญหาสุขภาพที่กระทบต่อการบำาบัดฟื้นฟูของตน	

	 2.	 บริการรักษาพยาบาลจะต้องมีคณะทำางานสหวิชาชีพ	 ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอสำาหรับหน่วยบริการด้านการรักษาพยาบาลที่เป็นอิสระ	และมี

ศักยภาพด้านการแพทย์อย่างเต็มที่	โดยควรมีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอทั้งด้านจิตวิทยาและ

จิตเวช	และต้องจัดให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพด้วย

 ข้อกำาหนด 26

	 1.	 หน่วยบริการรักษาพยาบาลควรจัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูลด้านเวชระเบียนของ 

ผู้ต้องขัง	 ทุกคนให้ทันสมัยและเก็บเป็นความลับ	 และผู้ต้องขังทุกคนควรสามารถเข้าถึงข้อมูล 

เหล่านี้ได้เมื่อต้องการ	โดยผู้ต้องขังอาจแต่งตั้งให้ผู้อื่นให้เข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนของตนได้ด้วย	
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	 2.	 เมือ่มกีารโอนยา้ยผูต้อ้งขงั	จะตอ้งมกีารสง่มอบเวชระเบยีนเหลา่นีใ้หก้บัหนว่ยงานที่

รับตัวไว้	โดยจะต้องถือเป็นความลับทางการแพทย์	

 ข้อกำาหนด 27

	 1.	 ในกรณีฉุกเฉิน	 ผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการประกันว่าสามารถเข้าถึงการรักษา

พยาบาลได้โดยพลันผู้ต้องขังที่จำาเป็นต้องได้รับการรักษาหรือการผ่าตัดเฉพาะทาง	 ต้องได้รับ

การสง่ตวัไปยงัหนว่ยงานทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของพลเรือน	ในกรณทีีเ่รือนจำามี 

โรงพยาบาลของตนเอง	 โรงพยาบาลน้ันต้องมีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ	

และมีศักยภาพที่จะให้การรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขังที่ได้รับตัวมา	

	 2.	 การตดัสนิใจทางการแพทยใ์หก้ระทำาไดเ้ฉพาะผูร้บัผดิชอบท่ีมวีชิาชพีด้านการแพทย์

เทา่นัน้และการตัดสนิใจดงักลา่วจะตอ้งไมถู่กลบลา้ง	หรอืเพกิเฉยโดยผู้ท่ีมใิชบ่คุลากรทางดา้นการ

แพทย์	

 ข้อกำาหนด 28

	 ในเรือนจำาหญิงจะต้องจัดที่อยู่และดูแลเฉพาะสำาหรับหญิงมีครรภ์ท้ังก่อนคลอดและ 

หลังคลอด	 ตลอดทั้งจัดให้เท่าที่จะทำาได้	 เด็กได้คลอดนอกเรือนจำา	 แต่ถ้าหากเด็กต้องคลอดใน

เรือนจำาก็จะต้องไม่ระบุในสูติบัตรว่าเกิดในเรือนจำา

 ข้อกำาหนด 29

	 1.	 การตัดสินใจอนุญาตให้เด็กพักอาศัยในเรือนจำากับพ่อหรือแม่ของตน	 ให้คำานึงถึง 

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง	 กรณีที่อนุญาตให้เด็กพักอาศัยในเรือนจำากับพ่อหรือแม่	 

ทางเรือนจำาต้องกำาหนดให้มี	

	 	 (ก)	สถานที่ให้การดูแลเด็กทั้งภายในหรือภายนอก	 โดยมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสม	ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลกรณีที่พ่อหรือแม่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลในขณะนั้น	

	 	 (ข)	บริการดแูลสขุภาพเฉพาะทางสำาหรับเด็ก	รวมทัง้การตรวจสุขภาพในตอนรบัตวั

เข้ามาอยู่ในเรือนจำา	และให้มีผู้ชำานาญการเป็นผู้เฝ้าดูแลพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	 เด็กที่อยู่ในเรือนจำากับพ่อหรือแม่	ต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ต้องขัง

 ข้อกำาหนด 30

	 แพทยห์รอืบุคลากรทางการแพทย	์ไมว่า่ตอ้งรายงานโดยตรงตอ่แพทยห์รอืไมก่ต็าม	ตอ้ง

ตรวจรา่งกายผู้ตอ้งขงัทกุคนโดยมชิกัชา้	นบัแตแ่รกรบัตวัไวใ้นเรอืนจำา	และตรวจอกีเปน็ครัง้คราว

ภายหลังที่ได้รับตัวไว้แล้วตามความจำาเป็น	ทั้งนี้ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อ	
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	 	 (ก)	การระบุความต้องการการรักษาพยาบาล	 และใช้มาตรการทั้งปวงที่จำาเป็น 

เพื่อให้มีการรักษาพยาบาล	

	 	 (ข)	การระบุถึงการปฏิบัติท่ีทารุณโหดร้ายซ่ึงเกิดขึ้นกับผู้ต้องขังก่อนหน้าท่ีจะส่งตัว

เข้ามาอยู่ในเรือนจำา	

	 	 (ค)	การระบุร่องรอยใดๆ	 ในด้านจิตใจหรือความเครียดอันเป็นผลมาจากการคุมขัง	

ทัง้น้ีโดยรวมถงึแตไ่มจ่ำากดัเฉพาะ	ความเสีย่งทีจ่ะฆา่ตัวตายหรอืทำารา้ยตนเอง	และอาการถอนยา 

อันเป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด	 การกินยาหรือการด่ืมสุรา	 และการจัดให้มีมาตรการหรือ 

การรักษาพยาบาลหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้กับนักโทษแต่ละคน	

	 	 (ง)	กรณีท่ีสงสัยว่าผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคติดต่อ	 จะต้องมีการแยกตัวผู้ป่วยไปรักษา

พยาบาลทางคลินิกอย่างเพียงพอสำาหรับผู้ต้องขังเหล่านั้นในช่วงเวลาที่อาจแพร่เชื้อ	

	 	 (จ)	การจำาแนกความแข็งแรงทางกายของผูต้้องขงั	ในแงก่ารทำางาน	การออกกำาลงักาย	 

และการเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ	อย่างเหมาะสม	

 ข้อกำาหนด 31

	 แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 แล้วแต่กรณี	 ต้องเข้าดูแล 

ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทุกคน	 ผู้ต้องขังที่ร้องเรียนว่ามีปัญหาเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจหรืออาการ

บาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ	และผู้ต้องขังใดๆ	ที่พึงได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ	โดยต้องเข้าไปเยี่ยม

ทุกวัน	บรรดาการตรวจรักษาจะต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่างเต็มที่

 ข้อกำาหนด 32

	 1.	 ความสมัพนัธร์ะหวา่งแพทยห์รอืบุคลากรทางการแพทยก์บัผู้ตอ้งขงั	ตอ้งเปน็ไปตาม

มาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพเช่นเดียวกับที่ใช้กับผู้ป่วยในชุมชนภายนอก	โดยเฉพาะ	

	 	 (ก)	หนา้ท่ีในการคุม้ครองสขุภาพทางกายและจิตใจของผูต้้องขงั	และการปอ้งกนัโรค

และการรักษาพยาบาลบนพื้นฐานการรักษาพยาบาลทางการแพทย์โดยคลินิก	

	 	 (ข)	เคารพตอ่การตดัสินใจด้วยตนเองของผูต้อ้งขงัในสว่นทีเ่ก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง	

และการให้ความยินยอมด้วยความเข้าใจจากการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องอันเป็นหลักการด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย	

	 	 (ค)	การเก็บข้อมูลทางการแพทย์เป็นความลับ	 เว้นแต่การเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

เช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดภัยคุกคามอย่างแท้จริงต่อผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น	



10 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

 	 (ง)	หา้มอยา่งเดด็ขาดต่อการปฏิบัติใดๆ	ทัง้ในทางตรงหรอืในทางออ้ม	อนัมลีกัษณะ
เป็นการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ	ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี	
รวมทัง้การทดลองทางการแพทย์หรอืวทิยาศาสตร	์อนัสง่ผลรา้ยตอ่สขุภาพของผูต้อ้งขงั	เชน่	การ
ตัดเซลล์ออกจากตัวผู้ต้องขังตัดเนื้อเยื่อของร่างกายหรือการตัดอวัยวะใดๆ	เพื่อการดังกล่าว	
	 2.	 โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิตามวรรค	1	 (ง)	ของข้อกำาหนดนี้	ผู้ต้องขังอาจได้รับ
อนุญาตให้เข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกการแพทย์และการวิจัยด้านสุขภาพอื่นใดท่ีกระทำาได้
ในชุมชนอื่น	ทั้งนี้โดยมีการให้ความยินยอมอย่างมีอิสระและโดยความเข้าใจจากการแจ้งข้อมูลที่
ถกูตอ้ง	และสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัใช	้และกรณทีีค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์
โดยตรงและอยา่งมีนัยสำาคญัตอ่สขุภาพของตนเอง	และเปน็การบรจิาคเซลล	์เนือ้เยือ่ของรา่งกาย
หรืออวัยวะให้กับญาติของตน	
 ข้อกำาหนด 33
	 แพทยต์อ้งรายงานตอ่ผูบั้ญชาการเรือนจำา	กรณทีีเ่หน็ว่าการคมุขงัอยา่งต่อเนือ่งหรอืสภาพ
การคุมขังใดๆ	ได้ส่งผลหรือจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพกายหรือจิตใจของผู้ต้องขัง	
 ข้อกำาหนด 34
	 หากจากการตรวจร่างกายผู้ต้องขังก่อนรับตัวเข้าเรือนจำา	 หรือจากการรักษาพยาบาล 
หลงัจากนัน้	หากบคุลากรทางการแพทยพ์บวา่มรีอ่งรอยใดๆ	ของการทรมานและการปฏิบติัหรือ
การลงโทษอื่นๆ	ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี	ต่อผู้ต้องขัง	ต้องมีการบันทึกข้อมูล
และรายงานกรณีดงักลา่วใหก้บัเจา้หนา้ทีด่า้นการแพทย	์เจา้หนา้ทีฝ่า่ยบรหิารหรอืศาลทีเ่กีย่วข้อง	
โดยจะต้องมีมาตรการตามขั้นตอนในการป้องกันอย่างเหมาะสม	 เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องขังหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องต้องมีความเสี่ยงจากอันตรายใดๆ	ที่อาจเกิดขึ้นกับเขา	
 ข้อกำาหนด 35
	 1.	 แพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขท่ีมีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบต้องตรวจตราและ 
เสนอแนะ	ผู้บัญชาการเรือนจำา	เกี่ยวกับ	
	 	 (ก)	ปริมาณ	คุณภาพ	การปรุงและการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง	
	 	 (ข)	สุขอนามัย	ความสะอาดของเรือนจำาและของผู้ต้องขัง	
	 	 (ค)	การสุขาภิบาล	อุณหภูมิ	แสงสว่างและการระบายอากาศของเรือนจำา	
	 	 (ง)	ความเหมาะสมและความสะอาดของเครื่องนุ่งห่มและหลับนอนของผู้ต้องขัง	
	 	 (จ)	การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับพลศึกษาและกีฬาในกรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าที่
ชำานาญการที่รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ



แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน 11

	 2.	 ผู้บัญชาการเรือนจำาจะต้องพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะตามวรรค	 1	 ของ 

ขอ้กำาหนดนี	้และขอ้กำาหนด	33	และจะตอ้งดำาเนนิการโดยทนัท	ีเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ 

ในรายงานดังกล่าวบังเกิดผล	 หากไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ท่ีผู้บัญชาการเรือนจำาจะดำาเนินการได้	

หรือผู้บัญชาการเรือนจำาไม่เห็นด้วย	 ก็ต้องรีบเสนอความเห็นของตน	 รวมทั้งข้อเสนอแนะของ

แพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขท่ีมีอำานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ	 ไปให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป

ให้พิจารณาต่อไป

	 ผู้ต้องขังที่มีความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ

 ข้อกำาหนด 109

	 1.	 บคุคลท่ีพบว่าไมม่สีว่นรบัผดิชอบในอาชญากรรม	หรือกรณทีีต่รวจสอบภายหลงัแลว้

พบวา่เปน็ผูม้คีวามบกพรอ่งทางจติใจและ/หรอืมปัีญหาด้านสขุภาพรา้ยแรง	ซึง่การอยูใ่นเรอืนจำา

อาจสง่ผลใหอ้าการนัน้เลวรา้ยลง	จะตอ้งไมถ่กูขงัในเรือนจำา	และจะต้องส่งตัวบคุคลดังกล่าวไปอยู่

ในสถานบำาบัดทางจิตโดยเร็วสุด	

	 2.	 หากจำาเป็น	 ผู้ต้องขังท่ีมีความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพอาจ 

เข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานพิเศษ	 ภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสมของบุคลากร 

ทางการแพทย์ชำานาญการ

	 3.	 การบริการด้านการแพทย	์ ต้องจัดให้มีสำาหรับผู้ต้องขังที่มีความจำาเป็นทุกคนได้รับ

การรักษาพยาบาลด้านจิตเวช	

 ข้อกำาหนด 110

	 ในกรณีที่จำาเป็น	 ควรดำาเนินการโดยจัดให้มีหน่วยงานท่ีเหมาะเพื่อประกันว่าจะมี 

การรักษาผู้ต้องขังท่ีมีอาการป่วยทางด้านจิตใจต่อไปหลังได้รับการปล่อยตัวแล้ว	 และมีการดูแล

ด้านจิตวิทยาสังคมภายหลังการรักษาด้วย	

	 ข้อกำาหนดกรุงเทพฯ	(Bangkok	Rules)	(กรมราชทัณฑ์,	2562)

  หลักการทั่วไป

	 หลกัการไมเ่ลอืกปฏบิติั	(principle	of	non-discrimination)	คอื	หลักการสำาคัญและเปน็	

รม่ใหญข่องขอ้กำาหนดสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปฏบิติัต่อผู้ต้องขงัหญงิในเรือนจำา	และมาตรการ

ที่มิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง	 (ข้อกำาหนดกรุงเทพ)	 ทั้ง	 70	 ข้อ	 โดยหลักการไม่เลือก

ปฏิบัติ	 เน้นยำ้าว่าการคำานึงถึงความต้องการเฉพาะเชิงเพศภาวะและการดำาเนินมาตรการบำาบัด
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ฟื้นฟูที่ตอบรับกับลักษณะเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงนั้น	 ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ	 ทั้งนี้เนื่องจาก

ลักษณะของเรือนจำาและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างข้ึนสำาหรับผู้ชายเป็นหลักและมักไม่เอื้อ

ตอ่ความเปน็อยูข่องผูต้้องขงัหญงิ	ซึง่การเพกิเฉยตอ่ความแตกต่างและความตอ้งการเฉพาะเหลา่นี ้

ทำาให้ผู้ต้องขังหญิงไม่ได้รับโอกาสในการบำาบัดฟื้นฟูอย่างเท่าเทียม

	 ข้อกำาหนดกรุงเทพ	มีจำานวน	70	ข้อ	โดยในแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

สำาหรบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	จะนำาเสนอเฉพาะข้อกำาหนดท่ีเกีย่วข้องกบับริการด้าน

การรกัษาพยาบาลและผูต้อ้งขงัทีม่คีวามบกพร่องทางจิตใจ	และ/หรือมีปญัหาด้านสุขภาพ	จำานวน	

17	ข้อ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 ข้อ	6	 การตรวจสุขภาพผู้ต้องขังหญิงเมื่อแรกเข้าจะต้องรวมถึงการตรวจท่ีครอบคลุม

เพื่อกำาหนดความต้องการทางการแพทย์เบื้องต้น	รวมถึงเพื่อกำาหนด	:

	 	 (i)	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	(STD)	และขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง	ผู้ต้องขังหญิงอาจได้

รบัขอ้เสนอใหร้บัการทดสอบการติดเชือ้เอดสโ์ดยความสมคัรใจ	โดยไดร้บัการใหค้ำาปรกึษาทัง้ก่อน

และหลังทดสอบ	

	 	 (ii)	ความตอ้งการการเยยีวยาทางดา้นประสาท	ความเส่ียงในการฆ่าตัวตายและการ

ทำาร้ายตัวเอง	

	 	 (iii)	ประวัติสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ของผู้ต้องขังหญิง	 รวมถึงการต้ังครรภ์ทั้งใน

ปัจจุบันและในอดีต	การคลอดบุตร	และปัญหาอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์

	 	 (iv)	การพึ่งพิงการใช้ยา	และ	

	 	 (v)	การล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำาความรุนแรงในรูปแบบอ่ืนๆ	ซ่ึงผู้ต้องขังหญิง

อาจเคยประสบมาก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจำา

	 ข้อ	7.2	ไม่ว่าหญิงจะเลือกที่จะดำาเนินคดีหรือไม่	ให้ผู้มีอำานาจในเรือนจำาพยายามทำาให้

แนใ่จวา่หญงิสามารถเขา้ถงึการชว่ยเหลอืและการใหค้ำาปรกึษาด้านสุขภาพจติโดยผูม้คีวามชำานาญ

พิเศษได้ทันที

	 ข้อ	10.2	ในกรณีท่ีผูต้อ้งขังหญิงรอ้งขอให้ทำาการตรวจหรอืรกัษาโดยแพทยห์รอืพยาบาล

หญิง	 ต้องจัดให้มีแพทย์หรือพยาบาลหญิง	 ทั้งนี้ในขอบเขตที่เป็นไปได้	 เว้นแต่ในสถานการณ์ที่

ต้องการการร่วมรักษาทางการแพทย์โดยเร่งด่วน	 หากแพทย์ผู้ชายเป็นผู้ตรวจ	 ต้องมีเจ้าหน้าที่ 

ผู้หญิงเข้าร่วมในการตรวจด้วย	
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	 ข้อ	12	 ตอ้งจดัใหม้โีครงการเกีย่วกบัการบรกิารดา้นสุขภาพจติและการฟืน้ฟสูภาพจติใจ

ทีม่คีวามเหมาะสมเฉพาะบคุคล	คำานงึถงึความละเอยีดออ่นระหวา่งเพศ	ภาวะทุกข์ทรมานทางจิต	

และครอบคลุมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีความต้องการการบริการด้านสุขภาพจิต	

	 ขอ้	13	 บุคลากรของเรือนจำาต้องเตรียมตัวทุกเมื่อในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงมีความเครียด	

เช่น	 ในเวลาที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำา	 เมื่อได้รับข้อมูลด้านลบจากบ้าน	 หรือในช่วงภาวะหมด 

ประจำาเดือน	 และก่อนได้รับการปล่อยตัว	 ทั้งนี้เพื่อที่จะมีความละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์ 

ดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือได้	

	 ขอ้	15	 บรกิารดา้นสขุอนามยัในเรือนจำาตอ้งจดัใหม้โีครงการบำาบดัรกัษาผูต้อ้งขงัหญงิซ่ึง

ติดสารเสพติด	โดยคำานึงถึงการตกเป็นเหยื่อแต่คราวก่อน	(Prior	Victimization)	ความต้องการ

พิเศษของหญิงมีครรภ์และหญิงซึ่งมีบุตรเช่นเดียวกันกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย	

	 ข้อ	16	 การพัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันการฆ่าตัวตายและการทำาร้ายตัวเองของ 

ผูต้อ้งขงัหญงิและการจดัให้มกีารชว่ยเหลอืพเิศษเปน็การเฉพาะตอ่หญงิซึง่เปน็กลุม่เสีย่งตอ้งเปน็ 

ส่วนหนึ่งของนโยบายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง	

	 ข้อ	20	 วธิกีารตรวจคน้โดยทางเลอืกอืน่	เชน่	การสแกน	(scans)	ควรพัฒนาเพ่ือนำามาใช ้

แทนที่การค้นที่ต้องสัมผัสร่างกายและถอดเสื้อผ้า	 เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเป็นอันตราย 

ทางกายภาพและสุขภาพจิตของการตรวจค้นที่ต้องสัมผัสร่างกายดังกล่าว	

	 ข้อ	35	 บุคลากรเรือนจำาต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงอัตราความเสี่ยงในการ

ทำารา้ยตนเองและการฆา่ตัวตายของผูต้อ้งขงัหญงิ	รวมถงึการเสนอความชว่ยเหลอืโดยการใหก้าร

สนับสนุนและส่งคดีไปยังผู้เชี่ยวชาญ	

	 ข้อ	41	 การจัดทำาประเมินค่าความเสี่ยงทางเพศ	 (The	 Gender	 Sensitive	 Risk	 

Assessment)	และการจำาแนกลักษณะผู้ต้องขัง	ต้อง	:

	 	 (i)	 ให้ความสำาคัญต่อความเสี่ยงน้อยตามปกติของผู้ต้องขังหญิงที่มีต่อบุคคลอื่น 

เช่นเดียวกันกับผลกระทบท่ีอันตรายซ่ึงอาจเกิดต่อพวกเธอเน่ืองมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัย

ระดับสูงและระดับความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น	

	 	 (ii)	คำานึงถึงข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับประวัติของหญิง	เช่น	ความรุนแรงซึ่งเคยประสบ	

ประวตัเิกีย่วกบัความบกพรอ่งทางจติและการตดิสารเสพติดเชน่เดียวกนักบัหนา้ท่ีเล้ียงดูบตุรและ

หน้าที่อื่นๆ	ในกระบวนการจัดสรร	และวางแผนการลงโทษ	
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	 	 (iii)	ทำาใหแ้นใ่จวา่แผนการพพิากษาลงโทษรวมถงึโครงการและบรกิารเพือ่ฟืน้ฟหูญงิ

สู่สภาพเดิม	 ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของเพศและ	 (iv)	 ทำาให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังหญิงที่

ตอ้งการการรกัษาดา้นสขุภาพจติถกูจดัใหพ้ำานกัอยูใ่นทีพั่กซ่ึงมกีฎระเบยีบเขม้งวดนอ้ยทีสุ่ดและ

ได้รบัการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแทนทีจ่ะถกูสง่ไปอยูใ่นสถานทีซ่ึ่งมรีะดับ	การรักษาความปลอดภยัที่

สูงกว่าเพียงเพราะว่ามีปัญหาทางจิต

	 ข้อ	42.3	 ต้องมีความพยายามโดยเฉพาะในการจัดให้มีบริการท่ีเหมาะสมสำาหรับ 

ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีความต้องการการสนับสนุนทางจิตสังคมโดยเฉพาะผู้ที่เคยถูกล่วงละเมิดทาง

ร่างกายทางจิตใจและทางเพศ	

	 ข้อ	43	 ผู้มีอำานาจในเรือนจำาต้องสนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยม 

ผู้ต้องขังหญิงในฐานะที่เป็นสิ่งจำาเป็นซึ่งมีความสำาคัญเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่ดีและการกลับคืนสู่

สังคมของผู้ต้องขังหญิง

	 ข้อ	44	 เน่ืองจากผู้ต้องขังหญิงมีประสบการณ์ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัวที่ 

แตกต่างกันจึงควรได้รับคำาปรึกษาเสมอว่าบุคคลใดบ้าง	 รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเอง	 ที่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงได้

	 ข้อ	45	 ผู้มีอำานาจในเรือนจำาต้องเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำาหรับผู้ต้องขังหญิงเช่น	 

การเดนิทางกลบัภูมลิำาเนา	(Home	Leave)	เรอืนจำาทีม่คีวามเขม้งวดนอ้ย	(Open	Prison)	สถานที ่

พกัฟืน้ทางจิต	(Half-Way	House)	และโครงการปฏบัิตกิารทีใ่ชช้มุชนเปน็พืน้ฐาน	(Community	 

Based	Programs)	อย่างเต็มความสามารถ	เท่าที่จะเป็นไปได้	ทั้งนี้เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนผ่าน

จากการอยูเ่รอืนจำาสูอ่สิรภาพและเพือ่ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธภ์ายในครอบครวัใหค้นืกลบัมาในโอกาส

แรกที่กระทำาได้	

	 ข้อ	47	 ต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมภายหลังการปล่อยตัวแก่ผู้ต้องขังหญิงซึ่งอาจ

ตอ้งการความช่วยเหลอืทางดา้นจติใจทางการแพทย	์ทางกฎหมาย	และในทางปฏบิตัเิพือ่ใหแ้นใ่จ

วา่การกลบัเขา้สูส่งัคมของผูห้ญงิเหลา่นัน้ประสบความสำาเร็จโดยร่วมมอืกบับริการต่างๆ	ในชมุชน	

	 ขอ้	60	 ต้องมทีรัพยากรทีเ่หมาะสมเพ่ือออกแบบทางเลอืกท่ีเหมาะสำาหรบัผูก้ระทำาความ

ผดิหญงิเพือ่ทีจ่ะผสมผสานมาตรการท่ีมใิชก่ารคมุขงักบักิจกรรมตา่งๆ	เพือ่จดัการกับปญัหาทีพ่บ

ไดโ้ดยทัว่ไปทีส่ดุอันนำาไปสูก่ารเขา้มาในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของผูห้ญงิ	สิง่เหลา่นีอ้าจ

รวมถึงหลักสูตร	 การบำาบัดและการให้คำาปรึกษาแก่เหยื่อผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว

และการล่วงละเมิดทางเพศ	 การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้มีความบกพร่องทางสมอง	 และโครงการ
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ทางการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมโอกาสการจ้างงาน	 โครงการต่างๆ	 เหล่านี้จะคำานึงถึง

ความต้องการในการเตรียมการดูแลสำาหรับเด็ก	และผู้หญิงเท่านั้น	

	 ขอ้	62	 ต้องปรับปรุงการจัดโครงการบำาบัดผู้ติดสารเสพติดที่มีความละเอียดอ่อน	 

โดยคำานึงถึงเพศ	 การรักษาภาวะทุกข์ทรมานทางจิตสำาหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะในชุมชนและ

การเข้าถึงการบำาบัดรักษาดังกล่าว	 เพื่อการป้องกันอาชญากรรมและเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้

มาตรการการเบี่ยงเบนการเข้าสู่กระบวนการทางศาลและการลงโทษโดยทางเลือกอื่นๆ	

	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 มาตรา 14	 ในระหวา่งทำาการสอบสวน	ไตส่วนมลูฟอ้งหรอืพจิารณา	ถา้มเีหตุควรเชือ่วา่

ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยเป็นผูว้กิลจรติและไมส่ามารถตอ่สูค้ดีได้	ใหพ้นกังานสอบสวนหรอืศาลแลว้แต่

กรณ	ีสัง่ให้พนกังานแพทยต์รวจผู้นัน้เสรจ็แลว้ใหเ้รียกพนกังานแพทยผู้์นัน้มาใหถ้อ้ยคำาหรือใหก้าร

ว่าตรวจได้ผลประการใด

	 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็นผู้วิกลจริตและ 

ไม่สามารถต่อสู้คดีได้	ให้งดการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้น้ันหายวิกลจริตหรือ

สามารถจะตอ่สูค้ดไีด	้และใหมี้อำานาจสง่ตวัผูน้ัน้ไปยงัโรงพยาบาลโรคจติหรอืมอบใหแ้กผู่อ้นบุาล	

ข้าหลวงประจำาจังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

	 กรณทีี่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรอืพจิารณาดังบญัญตัิไวใ้นวรรคกอ่น	ศาลสัง่จำาหนา่ย

คดีเสียชั่วคราวก็ได้

 มาตรา 246 เมือ่จำาเลย	สาม	ีภรยิา	ญาตขิองจำาเลย	พนกังานอยัการ	ผู้บญัชาการเรือนจำา	 

หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจำาคุกร้องขอ	หรือเมื่อศาลเห็นสมควร	ศาลมีอำานาจ

สั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำาคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป	ในกรณีต่อไปนี้

	 (1)	 เมื่อจำาเลยวิกลจริต

	 (2)	 เมื่อเกรงว่าจำาเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำาคุก

	 (3)	ถ้าจำาเลยมีครรภ์

	 (4)	ถ้าจำาเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปี	และจำาเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น

	 ในระหว่างทุเลาการบังคับอยู่นั้นศาลจะมีคำาสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมใน

สถานที่อันควร	 นอกจากเรือนจำาหรือสถานที่ที่กำาหนดไว้ในหมายจำาคุกก็ได้	 และให้ศาลกำาหนด
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ใหเ้จา้พนักงาน	ผูม้หีนา้ทีจั่ดการตามหมายนัน้เป็นผูม้หีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบในการดำาเนนิการตาม

คำาสั่ง

	 ลกัษณะของสถานทีอ่นัควรตามวรรคสองใหเ้ปน็ไปตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	ซึง่ต้อง

กำาหนดวธิกีารควบคุมและบำาบัดรกัษาทีเ่หมาะสมกบัสภาพของจำาเลย	และมาตรการเพือ่ปอ้งกนั

การหลบหนี	หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

	 เมือ่ศาลมคีำาสัง่ตามวรรคหน่ึงแลว้	หากภายหลงัจำาเลยไมป่ฏบิตัติามวธิกีารหรอืมาตรการ 

ตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป	 ให้ศาลมีอำานาจเปล่ียนแปลงคำาส่ังหรือให้ 

ดำาเนินการตามหมายจำาคุกได้

	 ให้หักจำานวนวันที่จำาเลยอยู่ในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจำาคุกตาม	

คำาพิพากษา

 มาตรา 248 ถ้าบุคคลซึ่งต้องคำาพิพากษาให้ประหารชีวิตเกิดวิกลจริตก่อนถูก 

ประหารชีวิตให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะหาย	ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยู่นั้น	

ศาลมีอำานาจยกมาตรา	46	วรรค	(2)	แห่งกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ

	 ถ้าผู้วิกลจริตหายภายหลังปีหนึ่งนับแต่วันคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลดโทษประหารชีวิต 

ลงเหลือจำาคุกตลอดชีวิต

2. ประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา 48	 ถา้ศาลเหน็วา่	การปลอ่ยตวัผูม้จีติบกพร่อง	โรคจิต	หรือจิตฟ่ันเฟือน	ซ่ึงไมต้่อง 

รับโทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา	 65	 จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน	 ศาลจะสั่ง 

ให้ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้	และคำาสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้

 มาตรา 49	 ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก	 หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการ

กำาหนดโทษหรือรอการลงโทษบุคคลใด	 ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั้นได้กระทำาความผิดเกี่ยวเนื่องกับ

การเสพย์สุราเป็นอาจิณ	 หรือการเป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ	 ศาลจะกำาหนดในคำาพิพากษาว่า	

บุคคลนั้นจะต้องไม่เสพย์สุรา	ยาเสพติดให้โทษอย่างหนึ่งอย่างใด	หรือทั้งสองอย่าง	ภายในระยะ

เวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันพ้นโทษ	หรือวันปล่อยตัวเพราะรอการกำาหนดโทษ	หรือรอการลงโทษ

ก็ได้

	 ในกรณีทีบ่คุคลดงักลา่วในวรรคแรกไมป่ฏบัิตติามทีศ่าลกำาหนด	ศาลจะสัง่ใหส้ง่ไปคมุตวั

ไว้ในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้
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 มาตรา 56 ผูใ้ดกระทำาความผดิซึง่มโีทษจำาคกุหรอืปรบั	และในคดนีัน้ศาลจะลงโทษจำาคกุ	 

ไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ	ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น	

	 (1)	 ไม่เคยรับโทษจำาคุกมาก่อน	หรือ	

	 (2)	 เคยรับโทษจำาคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ	หรือเป็นโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	หรือ	

	 (3)	 เคยรับโทษจำาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำาคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี	 แล้วมากระทำา 

ความผิดอีก	โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	

	 และเมื่อศาลได้คำานึงถึงอายุ	ประวัติ	ความประพฤติ	สติปัญญา	การศึกษาอบรม	สุขภาพ	 

ภาวะแหง่จติ	นสิยั	อาชพี	และสิง่แวดลอ้มของผูน้ัน้	หรอืสภาพความผดิ	หรอืการรูส้กึความผดิ	และ 

พยายามบรรเทาผลรา้ยทีเ่กดิขึน้	หรอืเหตอุืน่อนัควรปรานแีล้ว	ศาลจะพิพากษาวา่ผู้นัน้มีความผิด 

แต่รอการกำาหนดโทษหรือกำาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้	 ไม่ว่าจะเป็นโทษจำาคุกหรือปรับ 

อยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืทัง้สองอยา่ง	เพือ่ใหโ้อกาสกลบัตัวภายในระยะเวลาทีศ่าลจะไดก้ำาหนแตต่อ้ง 

ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา	 โดยจะกำาหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วย

หรือไม่ก็ได้	

	 เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำาความผิดตามวรรคหนึ่ง	 ศาลอาจกำาหนด 

ข้อเดียว	หรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้	ดังต่อไปนี้	

	 (1)	 ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นคร้ังคราว	 เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้

สอบถาม	แนะนำา	ชว่ยเหลอื	หรอืตกัเตือนตามทีเ่ห็นสมควรในเรือ่งความประพฤติและการประกอบ

อาชีพ	หรือจัดให้กระทำากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์	

	 (2)	 ให้ฝึกหัดหรือทำางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ	

	 (3)	 ใหล้ะเวน้การคบหาสมาคมหรอืการประพฤติใดอนัอาจนำาไปสู่การกระทำาความผิดใน

ทำานองเดียวกันอีก	

	 (4)	 ใหไ้ปรับการบำาบดัรกัษาการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ	ความบกพร่องทางรา่งกายหรอืจติใจ	

หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น	ณ	สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำาหนด

	 (5)	 ให้เข้ารับการฝึกอบรม	ณ	สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำาหนด

	 (6)	หา้มออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั	หรอืหา้มเขา้ในสถานทีใ่ดในระหวา่งเวลาทีศ่าลกำาหนด	

ทัง้นี	้จะใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิสห์รอือปุกรณอ์ืน่ใดทีส่ามารถใชต้รวจสอบหรอืจำากดัการเดนิทาง

ด้วยก็ได้	
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		 (7)	 ให้ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนหรอืเยยีวยาความเสยีหายโดยวธิอีืน่ใหแ้กผู่เ้สยีหายตามที่

ผู้กระทำาความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน

	 (8)	 ใหแ้กไ้ขฟืน้ฟหูรอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิแกท่รพัยากรธรรมชาต	ิหรอืสิง่แวดลอ้ม	

หรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว	

	 (9)	 ให้ทำาทัณฑ์บนโดยกำาหนดจำานวนเงินตามที่ศาลเหน็สมควรวา่จะไม่กอ่เหตุรา้ย	หรือ

ก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน	

	 (10)	เงือ่นไขอืน่ๆ	ตามท่ีศาลเหน็สมควรกำาหนดเพือ่แกไ้ข	ฟืน้ฟู	หรอืปอ้งกนัมใิหผู้ก้ระทำา

ความผิดกระทำาหรือมีโอกาสกระทำาความผิดข้ึนอีก	หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามท่ีเห็นสมควร	

	 เงื่อนไขตามที่ศาลได้กำาหนดตามความในวรรคสองนั้น	 ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาล

ตามคำาขอของผู้กระทำาความผิด	 ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น	 ผู้อนุบาลของผู้นั้น	 พนักงาน

อัยการหรือเจ้าพนักงานว่าพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระทำาความผิด

ได้เปลี่ยนแปลงไป	เมื่อศาลเห็นสมควร	ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้	

หรือจะกำาหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสอง	ที่ศาลยังมิได้กำาหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้	

หรือถ้ามีการกระทำาผิดทัณฑ์บนให้นำาบทบัญญัติมาตรา	47	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา 65 ผู้ใดกระทำาความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ	 หรือไม่สามารถบังคับ 

ตนเองได้	เพราะมีจิตบกพร่อง	โรคจิต	หรือจิตฟั่นเฟือน	ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำาหรับความผิดนั้น

	 แต่ถ้าผู้กระทำาความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง	 หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง	 

ผู้นั้นต้อง	 รับโทษสำาหรับความผิดนั้น	 แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับ 

ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

3. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

 มาตรา 35	ภายใต้บังคับมาตรา	14	วรรคหนึ่ง	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา	 ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลส่งผู้ต้องหาหรือจำาเลยไปรับการตรวจท่ีสถานบำาบัดรักษา

พร้อมทั้งรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี	

	 เมือ่สถานบำาบดัรกัษารบัผูต้อ้งหาหรือจำาเลยไว้แล้ว	ใหจิ้ตแพทยต์รวจวินจิฉัยความผิดปกติ 

ทางจิต	 และทำาความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหา 

หรอืจำาเลย	สามารถต่อสูค้ดไีดห้รอืไม	่แล้วรายงานผลการตรวจวนิจิฉัยและประเมนิความสามารถ

ในการตอ่สูค้ดใีหพ้นกังานสอบสวนหรือศาลทราบภายในส่ีสิบหา้วันนบัแต่วนัท่ีได้รับผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยไว้	และอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสี่สิบห้าวัน	
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	 เพือ่ประโยชน์ในการประเมนิความสามารถในการต่อสู้คดี	ใหส้ถานบำาบดัรกัษามอีำานาจ

เรียก	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำาเลยจากสถานพยาบาลอื่นได้

	 ใหน้ำาความในมาตรา	27	วรรคสอง	มาใชบ้งัคบักบัการตรวจวนิจิฉัยความผิดปกติทางจิต	

ตามวรรคสองโดยอนุโลม	

	 ในกรณทีีผู่ต้อ้งหาหรอืจำาเลยถูกคมุขัง	และมคีวามจำาเป็นตอ้งรบัผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยไว้ใน

สถานบำาบัดรักษาเพื่อ	การสังเกตอาการ	ตรวจวินิจฉัย	บำาบัดรักษาและประเมินความสามารถใน

การตอ่สูค้ด	ีสถานบำาบัดรกัษาอาจขอใหพ้นกังานสอบสวนหรอืศาลกำาหนดวธีิการ	เพือ่ปอ้งกันการ

หลบหนี	หรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้

	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถใน

การต่อสู้คดีตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด	

 มาตรา 36 ภายใต้บังคับมาตรา	14	วรรคสอง	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา	ใหส้ถานบำาบัดรกัษารับผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยไว้ควบคมุและบำาบดัรักษาโดยไมต้่องได้รับความ

ยนิยอม	จากผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย	จนกว่าผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยจะหายหรอืทเุลาและสามารถตอ่สูค้ดไีด	้ 

เว้นแต่่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคำาสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

	 ให้จิตแพทยผ์ูบ้ำาบดัรกัษาทำารายงานผลการบำาบดัรกัษาสง่ใหพ้นกังานสอบสวนหรอืศาล	

ภายใน	 หนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 นับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจำาเลยไว้	 ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่า 

ผูต้อ้งหา	หรอืจำาเลยยงัไมส่ามารถตอ่สู้ค้ดไีด	้ใหร้ายงานผลการบำาบดัรักษาทุกหนึง่ร้อยแปดสิบวนั	 

เว้นแต่	พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น	

	 ในระหว่างการบำาบัดรักษา	เมื่อจิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษาเห็นว่า	ผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้รับ

การบำาบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา	และสามารถต่อสู้คดีได้แล้วให้รายงานผล

การบำาบัดรักษาต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไม่ชักช้า	

	 หลักเกณฑ์์และวิธีการในการรายงานผลการบำาบัดรักษาตามวรรคสองและวรรคสามให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 มาตรา 37 ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ส่งผู้ป่วยคดีไปคุมตัวหรือรักษาไว้ในสถานพยาบาล

ตาม	มาตรา	48	และมาตรา	49	วรรคสอง	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	หรือตามมาตรา	246	(1)	

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ให้ศาลส่งสำาเนาคำาส่ังไปพร้อมกับผู้ป่วยคดี	 และ

ให้สถานบำาบัดรักษารับ	 ผู้้ป่วยคดีไว้ควบคุมและบำาบัดรักษาโดยไม่่ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ป่วยคดี	



20 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

 ให้ ้จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษารายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาลภายใน 

หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั	นบัแตว่นัท่ีไดร้บัผูป่้วยคดไีว้	ในกรณทีีจ่ติแพทยเ์หน็วา่มคีวามจำาเปน็ต้องบำาบดั

รักษาผู้ป่วยคดีต่อไป	ให้รายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาลทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 

เว้นแต่ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น	

	 ในการควบคมุและบำาบัดรกัษา	สถานบำาบัดรกัษาอาจขอใหศ้าลกำาหนดวธิกีารเพือ่ปอ้งกนั

การหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้	

	 หลักเกณฑ์์และวิธีการในการรายงานผลการบำาบัดรักษาและการทำาความเห็นตาม 

วรรคสอง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด	

 มาตรา 38 ในระหวา่งการบำาบดัรกัษาตามมาตรา	37	เมือ่จิตแพทยผู้์บำาบดัรักษาเห็นวา่ 

ผู้ป่วยคดีได้รับการบำาบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว	

ให้จิตแพทย์์รายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นเพ่ือจำาหน่ายผู้ป่วยคดีดังกล่าวออกจาก

สถานพยาบาลต่อศาลโดยไม่ชักช้า	 และรายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นดังกล่าวให้ 

คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาทราบ

	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำาบัดรักษาและการทำาความเห็นตาม 

วรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 มาตรา 39	 ในกรณีท่ีศาลกำาหนดเงื่อนไขตามมาตรา	 56	 วรรคสอง	 (4)	 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา	ให้ศาลส่งผู้ป่วยคดีพร้อมทั้งสำาเนาคำาพิพากษาไปยังสถานบำาบัดรักษา	

	 ให้จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษารายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาลภายใน 

เก้าสิบวัน	 นับแต่่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้	 ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่ามีความจำาเป็นต้องบำาบัดรักษา

ผู้ป่วยคดีต่อไป	 ให้รายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาลทุกเก้าสิบวัน	 เว้นแต่ศาล 

จะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น	

	 ให้นำาความในมาตรา	37	วรรคสามและวรรคสี่	และมาตรา	38	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา 40	 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษามีคำาส่ังตามมาตรา	 29	 (2)	 

ให้หัวหน้าสถานบำาบัดรักษามีหน้าที่	ดังนี้	

	 (1)	แจ้งให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยรับตัวผู้ป่วยไปดูแล

	 (2)	 ในกรณีที่ไม่มีผู้รับดูแลให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการทั้งภาครัฐและ

เอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด	



แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน 21

	 (3)	แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล	ประสานงานและช่วยเหลือในการดำาเนินการ

ฟืน้ฟูสมรรถภาพผูป้ว่ยตาม	(1)	และหนว่ยงานตาม	(2)	แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการสถานบำาบดั

รักษาทราบ	

 มาตรา 41	 เมื่อผู้ถูกคุมขังซึ่งได้รับการบำาบัดรักษาในระหว่างถูกคุมขัง	 ถึงกำาหนด 

ปล่อยตัว	ให้หัวหน้าสถานที่คุมขังมีหน้าที่ดำาเนินการตามมาตรา	40

4.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506

 มาตรา 8	 เมื่อผู้ต้องกักขังผู้ใดป่วยเจ็บ	และถ้ารักษาพยาบาลอยู่ในสถานที่กักขังจะไม่

สามารถรักษาพยาบาลให้ทุเลาได้	 อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องกักขังผู้นั้นไปรักษาตัวในสถานท่ีอื่น

ใดนอกสถานที่กักขังโดยกำาหนดเงื่อนไขอย่างใดแล้วแต่จะเห็นสมควรก็ได้	

	 ถา้มคีวามจำาเปน็จะตอ้งรบัการรกัษาตวันอกสถานท่ีกกัขังโดยรีบด่วน	พนกังานเจ้าหนา้ท่ี

ผู้เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาสถานที่กักขังจะอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกสถานท่ีกักขังก่อนก็ได้

แล้วรายงานอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	 ในระหว่างการรักษาตัวอยู่ในสถานที่ดังกล่าวมานี้	 ให้ถือว่าเป็นการกักขังอยู่ในสถานที่

กักขังด้วย

5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510

 มาตรา 9	 เมื่อผู้ถูกกักกันป่วยเจ็บ	 และถ้ารักษาพยาบาลในเขตกักกันจะไม่สามารถ

ทำาให้ทุเลาได้	อธิบดีจะอนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเขตกักกันตามเงื่อนไขที่เห็นสมควรก็ได้	

	 ถ้ามีความจำาเป็นจะต้องรักษาพยาบาลผู้ถูกกักกันนอกเขตกักกันโดยรีบด่วนพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกเขตกักกันก่อนก็ได้	แล้วรายงานเพ่ือขอรับอนุมัติจากอธิบดี	

	 ในระหวา่งการรกัษาพยาบาลผูถ้กูกกักันนอกเขตกกักนั	ใหถ้อืวา่เปน็การกกักนัอยูใ่นเขต

กักกันด้วย

6. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

 มาตรา 24 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ 

ผูต้อ้งขงั	ถา้เจา้พนกังานเรอืนจำาไมส่ามารถยา้ยผูต้อ้งขงัไปควบคมุไว	้ณ	ทีอ่ืน่ไดท้นัทว่งท	ีจะปลอ่ย 

ผูต้อ้งขงัไปช่ัวคราวกไ็ด	้และใหแ้จง้ผูต้อ้งขังทีถ่กูปลอ่ยไปทราบวา่ตอ้งกลบัมาเรอืนจำา	หรอืรายงาน

ตนยงัสถานตีำารวจ	หรอืท่ีว่าการอำาเภอภายในยีส่บิสีช่ัว่โมงนบัตัง้แตเ่วลาทีไ่ดร้บัการปลอ่ยไป	และ

ตอ้งปฏิบตัติามคำาสัง่ของเจา้หนา้ทีน่ัน้ๆ	ถา้ผูต้อ้งขงัทีถ่กูปลอ่ยไปไมก่ลบัมาเรอืนจำา	ไมไ่ปรายงาน

ตน	หรอืละเลยไมป่ฏบิตัติามคำาสัง่ดงักลา่ว	โดยไมม่เีหตุท่ีอาจรับฟังได้	ใหถื้อวา่ผูต้้องขังนัน้มคีวาม

ผิดฐานหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา	
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	 ในกรณทีีเ่จ้าพนกังานเรอืนจำาแจง้ใหผู้ต้อ้งขังทีถ่กูปลอ่ยไปรายงานตนยงัสถานตีำารวจหรอื	

ทีว่า่การอำาเภอใด	ใหเ้จา้พนกังานเรอืนจำารบีแจง้ไปยงัสถานตีำารวจหรอืทีว่า่การอำาเภอนัน้โดยเรว็

 มาตรา 54	 ให้เรือนจำาทุกแห่งจัดให้มีสถานพยาบาล	 เพื่อเป็นที่ทำาการรักษาพยาบาล 

ผูต้อ้งขงัทีป่ว่ย	จดัใหมี้แพทย	์พยาบาล	หรอืเจา้พนักงานเรอืนจำาทีผ่า่นการอบรมดา้นการพยาบาล	

ซึง่อยู่ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นประจำาทีส่ถานพยาบาลนัน้ดว้ย	อยา่งนอ้ยหนึง่คน	และใหด้ำาเนนิการอืน่ใด

เก่ียวกบัการตรวจรา่งกายตามมาตรา	37	การดแูลสุขอนามยั	การสขุาภบิาล	และการตรวจสขุภาพ	

ตามความจำาเปน็	รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัโอกาสในการออกกำาลังกายตามสมควร	และจัด

ใหผู้ต้้องขงัไดร้บัอุปกรณช่์วยเกีย่วกบัสายตาและการไดย้นิ	การบรกิารทนัตกรรม	รวมถงึอปุกรณ์

สำาหรับผู้มีกายพิการตาม	ความจำาเป็นและเหมาะสม	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์

 มาตรา 55 ในกรณีท่ีผู้ต้องขังป่วย	 มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต	 หรือเป็นโรคติดต่อให้	 

ผู้บัญชาการเรือนจำาดำาเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว	

	 หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำาบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ใน 

เรือนจำาจะไม่ทุเลาดีขึ้น	 ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบำาบัดรักษาสำาหรับโรคชนิดนั้น 

โดยเฉพาะ	โรงพยาบาล	หรอืสถานบำาบัดรกัษาทางสขุภาพจตินอกเรอืนจำาต่อไป	ทัง้นี	้หลกัเกณฑ์

และวธิกีารส่งตวัผูต้อ้งขงัไปรกัษาตวันอกเรอืนจำา	ระยะเวลาการรกัษาตวั	รวมทัง้ผู้มอีำานาจอนญุาต

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	

	 ในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำาตามวรรคสอง	มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้น

จากการคุมขัง	และถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ที่รับผู้ต้องขังไว้รักษาตัว	ให้ถือว่ามีความผิดฐาน

หลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา 56 ในกรณทีีผู่ต้อ้งขงัตาย	ปว่ยหนกั	บาดเจ็บสาหสั	วกิลจริต	หรือจิตไมป่กติ	ให้

ผูบ้ญัชาการเรอืนจำาแจง้เรือ่งดงักลา่วใหคู้ส่มรสของผูต้อ้งขงันัน้	ญาต	ิหรอืบคุคลทีผู่ต้อ้งขงัระบไุว้

ทราบ	โดยไม่ชักช้า	

 มาตรา 57 ให้เรือนจำาจัดให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรได้รับคำาแนะนำาทาง

ด้านสุขภาพและโภชนาการจากแพทย์	 พยาบาล	 หรือเจ้าพนักงานเรือนจำาที่ผ่านการอบรมด้าน

การพยาบาล	 และต้องจัดอาหารท่ีเพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ต้ังครรภ์	

ทารก	 เด็กและมารดา	 ท่ีให้นมบุตร	 และต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องขังหญิงในการให้นมบุตรและการ

ดูแลบุตร	เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพ	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์
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 มาตรา 59 ผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผู้ท่ีตั้งครรภ์จากการถูก 

ล่วงละเมิดดังกล่าว	ต้องได้รับคำาแนะนำาหรือคำาปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม	และต้องได้รับ

การสนับสนุนการดแูลสขุภาพทางกายและทางจติตามความจำาเปน็	รวมทัง้การใหค้วามชว่ยเหลอื

ด้านกฎหมายด้วย	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง	

 มาตรา 66 ในกรณทีีผู่ต้อ้งขงัซึง่ถงึกำาหนดปลอ่ยปว่ยหนกั	ไมส่ามารถไปจากเรอืนจำาได	้

และขออนุญาตอยู่รักษาตัวในเรือนจำาต่อไป	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาอนุญาตตามที่เห็น

สมควรแต่ต้องรายงานให้อธิบดีทราบ

7. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำาเนินการเก่ียวกับการอนามัยและการสุขาภิบาลของ 

 ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561

 ข้อ 13	 ให้เรือนจำาจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจร่างกายแรกรับ	 และการคัดกรองเพื่อ

คน้หาภาวะเสีย่ง	ทัง้โรคตดิต่อ	โรคไมติ่ดตอ่	สขุภาพในชอ่งปาก	สขุภาพจติ	รวมทัง้สง่เสรมิปอ้งกนั

และรักษาพยาบาลตามความจำาเป็นเหมาะสมของโรค	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

 ข้อ 14	 ให้เรือนจำาจัดให้ผู้ต้องขังได้รับอุปกรณ์ช่วยเกี่ยวกับสายตา	 การได้ยิน	 

การทันตกรรมอุปกรณ์สำาหรับผู้มีกายพิการตามความจำาเป็นและเหมาะสม

 ข้อ 15	 เพือ่เป็นการป้องกนั	ควบคมุ	และเฝา้ระวงัโรคทีจ่ะเกดิขึน้แกผู่ต้้องขงั	ใหเ้รอืนจำา 

ดำาเนินการ	ดังนี้

	 (1)	 ใหเ้ฝา้ระวงัป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่	โรคตดิตอ่และโรคระบาดทีส่ำาคญั	รวมทัง้ภยัสขุภาพ

ซึ่งอาจเกิดแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำา	 เช่น	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 โรคติดต่อในระบบทางเดิน

หายใจ	วณัโรค	ไขห้วดัใหญ	่โรคผวิหนงั	การตดิเชือ้เอชไอวหีรอืปว่ยเอดส	์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

	 (2)	 ให้เฝ้าระวังป้องกันโรคที่อาจจะเกิดแก่ผู้ต้องขังหญิง	 รวมถึงหญิงที่ตั้งครรภ์และ 

หลงัคลอด	หญงิใหน้มบุตร	หรอืเดก็ในความดูแลของผูต้อ้งขงั	เชน่	มะเรง็เตา้นม	มะเรง็ปากมดลกู	

มะเรง็ระบบสบืพันธุ	์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์และโรคตดิตอ่ทางเลอืด	เพือ่ปอ้งกนัการถา่ยทอด

จากแม่สู่ลูก

	 (3)	 เพือ่การควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคในกรณทีีส่งสยัวา่ผูต้อ้งขงัปว่ยเปน็โรคตดิตอ่	

ให้แยกตัวผู้ป่วยรายนั้นไปรับการรักษาพยาบาลตามความจำาเป็นแห่งโรค

	 (4)	 เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดในเรือนจำา	 ให้ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขใน

พืน้ทีเ่พือ่เขา้ควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโดยทันที	และให้เรือนจำาถือปฏบิติัตามคำาแนะนำาหรือ

มาตรการทีห่น่วยงานดงักลา่วนัน้กำาหนดเพือ่การควบคมุสถานการณโ์ดยเครง่ครดั	พรอ้มรายงาน

ให้กรมราชทัณฑ์ทราบโดยด่วน



24 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

 ข้อ 16 ใหเ้รอืนจำาจดักจิกรรมเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการสร้างเสรมิปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	

การให้คำาปรกึษาแนะนำา	การใหค้วามรู้เพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค	รวมถงึการสรา้งเสรมิ

ภูมิคุ้มกันโรค	ตามที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด

 ข้อ 17	 ใหเ้รือนจำาจดัทำาขอ้มลูเวชระเบียนของผู้ต้องขังใหถ้กูต้องครบถว้น	เพ่ือประโยชน์

ในการตรวจรักษาพยาบาล	 และเมื่อมีการย้ายผู้ต้องขัง	 ต้องส่งมอบข้อมูลเวชระเบียนดังกล่าว	

พร้อมกับทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง	ทั้งนี้	ข้อมูลเวชระเบียนให้เป็นความลับ

 ข้อ 18 กรณีผูต้้องขังป่วยด้วยโรควณัโรค	โรคภมิูคุม้กนับกพรอ่ง	โรคทางจติเวช	หากได้รบั 

การพิจารณาปล่อยตัว	 ให้เรือนจำาทำาสำาเนาประวัติการเจ็บป่วย	 พร้อมเอกสารสำาคัญสำาหรับ 

การไปรับบริการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมอบให้ผู้ต้องขังด้วย

8. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้า-ออก 

 เรือนจำา พ.ศ. 2561

 ข้อ 10 ในกรณีตรวจพบว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่รายใดมีอาการเจ็บป่วย	 หรือพบบาดแผล 

ก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำา	 ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาบันทึกปากคำาผู้ต้องขังเกี่ยวกับการอาการ 

เจ็บป่วยหรือลักษณะบาดแผลที่พบโดยให้ผู้ต้องขังนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมพยาน	

และถ่ายรูปบาดแผลไว้ด้วย

 ข้อ 11	 กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่รายใดมีอาการเจ็บป่วย	 หรือมีบาดแผล	 

ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาแจ้งให้ญาติ	 หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังร้องขอทราบถึงอาการเจ็บป่วยหรือเหตุ

แห่งการมีบาดแผลนั้นด้วย	 สำาหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ชาวต่างชาติ	 ซ่ึงไม่สามารถแจ้งบุคคลตาม 

วรรคหนึ่งได้	 ให้เรือนจำาแจ้งสถานเอกอัครราชทูต	 หรือสถานกงสุลท่ีผู้ต้องขังมีสัญชาติอยู่ทราบ	

กรณไีมมี่สถานเอกอคัรราชทตู	หรอืสถานกงสลุประจำาประเทศไทยใหเ้รือนจำาแจง้รายละเอยีดของ 

ผู้ต้องขังไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อแจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบ

 ข้อ 12	 เมื่อพบว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่คนใดเจ็บป่วย	 มีอาการมึนเมา	 มีอาการส่อว่า 

จิตไม่สมประกอบ	ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้	มีประวัติการติดสุรา	หรือมีโรคติดต่อซึ่งจะลุกลาม 

เป็นภัยแก่ผู้อ่ืน	ให้จัดแยกผู้ต้องขังเข้าใหม่น้ันจากผู้ต้องขังอ่ืน	และให้แพทย์	พยาบาล	หรือเจ้าพนักงาน

เรือนจำาที่ผ่านการอบรมด้านพยาบาลชี้แจงแนะนำาการปฏิบัติแก่เจ้าพนักงานเรือนจำา	 ถ้าจำาเป็น

ต้องส่งตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่นั้นไปรักษายังสถานพยาบาลภายนอกเรือนจำา	 ให้ดำาเนินการเพ่ือให้ 

ผู้ต้องขังได้รับการตรวจรักษา



แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน 25

9. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561

 ข้อ 4	 เมื่อเรือนจำาได้รับตัวผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้ว	 ให้จัดเตรียมความพร้อมสำาหรับ 
ผู้ต้องขังน้ันเพื่อการปล่อยตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษตามความเหมาะสม	 เช่น	 
การจัดให้มีกิจกรรมหรือการอบรม	 เพื่อให้คำาแนะนำาแก่ผู้ต้องขังและครอบครัว	 เพ่ือให้ความ 
ชว่ยเหลอืในขัน้การปรบัตวัสูส่งัคม	หรอืใหม้คีวามชว่ยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะหแ์กผู่ต้อ้งขงัตาม
สภาพปัญหาและความจำาเป็น

 ข้อ 7	 การจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว	 ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ผู้ต้องขังได้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีดี	 มีคุณค่าต่อสังคม	 และเตรียมตัวเพื่อออกไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข	โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกิจกรรม	4	ด้าน	ดังต่อไปนี้
	 (1)	การพัฒนาด้านร่างกาย	การฝึกและเสริมสร้างระเบียบวินัย
	 (2)	การพัฒนาด้านจิตใจ	ความคิด	และทักษะการใช้ชีวิต
	 (3)	การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเตรียมตัวกลับเข้าสู่สังคม
	 (4)	การเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ

 ข้อ 9 ใหน้กัโทษเดด็ขาดมโีอกาสพบนกัสังคมสงเคราะห	์นกัจิตวทิยา	หรือเจ้าพนกังาน
เรอืนจำาทีมี่ควารูห้รือผา่นการอบรมดา้นสขุภาพจิต	เพือ่ตรวจสอบหรอืสอบถามเกีย่วกบัสขุภาพจติ	 
ทัศนคติ	ความคิดเห็นรวมถึงความประสงค์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ	
	 ใหเ้รอืนจำารวบรวมขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากการดำาเนนิการตามความในวรรคหนึง่ไวใ้นทะเบยีน
ประวัติของผู้ต้องขังรายนั้น
 ข้อ 10	นักสังคมสงเคราะห์	 นักจิตวิทยา	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้นโทษ	 รวมถึงเจ้าพนักงานเรือนจำา	พึงให ้
คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้ต้องขังถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ	 
การควบคุมตนเอง	 ความตระหนักในคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของผู้อื่น	 ความมีจิตสาธารณะ	
การแก้ไขปัญหา	ทักษะการปฏิเสธ	การวางแผนอนาคตภายหลังการพ้นโทษ	และอ่ืนๆ	ท่ีเห็นสมควร
 ข้อ 14 เพื่อให้ผู้ต้องขังออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข	 
ให้เรือนจำาประสานงานร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ที่พ้นโทษ	เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถดูแลตนเองและกลับถึงภูมิลำาเนาของตนได้ทันทีภายหลังได้รับ
การปล่อยตัว
 ข้อ 15 ในการดำาเนินการตามระเบียบนี้	 อาจให้ชุมชนหรือเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใด 
เขา้มามีสว่นรว่มหรอืดำาเนนิกจิกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใดในโครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นปลอ่ยตัว 
ผู้ต้องขังก็ได้



26 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 นิยามศัพท์

 ผูต้อ้งขงัป่วยจิตเวช	หมายถงึ	นกัโทษเดด็ขาด	คนตอ้งขังและคนฝากท่ีมปีญัหาสขุภาพจิต 

หรือโรคทางจิตเวช	 เช่น	มีภาวะเครียด	วิตกกังวล	ซึมเศร้า	คิดฆ่าตัวตาย	หรือได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคจิตเวชตามเกณฑ์	ICD-10	หรือ	DSM-5

 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช หมายถึง	 รูปแบบหรือวิธีการจัดระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานตามบริบทของพื้นที่	การ

ให้บรกิารตรวจรกัษาผูป้ว่ยจติเวชผา่นระบบ	Telepsychiatry	การส่งต่อผู้ปว่ยจิตเวช	การเตรียม 

ความพร้อมผู้ต้องขังป่วยจิตเวชก่อนปล่อย	 การติดตามผู้ต้องขังป่วยจิตเวชภายหลังปล่อยตัว	 

การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลนิติจิตเวช	 และวิธีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

 การจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช หมายถึง	 การออกแบบวิธีการตรวจ	 

การคัดกรองการรักษา	 และการติดตามผลการรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	 โดยสถานพยาบาล 

ในเรือนจำา	 ทัณฑสถาน	 โรงพยาบาลแม่ข่าย	 โรงพยาบาลและสถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต	 

โดยดำาเนินการติดตามอาการและตรวจเยี่ยมอย่างสมำ่าเสมอ	เน้นการคัดกรองและการเข้าถึงการ

รักษา	6	ภาวะที่สำาคัญคือ	1)	อาการทางจิต	2)	ภาวะซึมเศร้า	3)	การฆ่าตัวตาย	4)	ภาวะถอนสุรา	

5)	ภาวะติดสุรา	และ	6)	ภาวะติดฝิ่น

 ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	(Serious	Mental	Illness	with	

High	Risk	to	Violence:	SMI-V)	หมายถึง	ผูป่้วยจติเวชทีเ่ขา้รับบรกิารบำาบดัรกัษาในสถาบนัหรอื

โรงพยาบาล	จิตเวช	ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก	ห้องฉุกเฉิน	แผนกผู้ป่วยใน	และในชุมชน	โดยมีเกณฑ์

การคัดกรอง	4	ข้อ	คือ	

	 1.	 มีประวัติทำาร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรงมุ่งหวังให้เสียชีวิต	

	 2.	 มีประวัติทำาร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรงหรือก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในชุมชน

	 3.	 มีอาการหลงผิด	 มีความคิดทำาร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต	 หรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะ

เจาะจง	

	 4.	 เคยมีประวัติก่อคดีอาญารุนแรง	(ฆ่า	พยายามฆ่า	ข่มขืน	วางเพลิง)	
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	 ขอบเขตการให้บริการ

 1. บคุลากร บคุลากรตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการดแูลผูท้ีม่ปีญัหาสขุภาพจติ 

และจิตเวชอย่างพอเพียง	 และเหมาะสมตามบริบทของเรือนจำาและชุมชน	 บุคลากรในที่นี่	 

หมายถึง	ผูด้แูลผู้ต้องขงัในเรือนจำาและทณัฑสถาน	และผูท้ีด่แูลผูป้ว่ยจิตเวชหลงัไดร้บัการปลอ่ยตวั 

กลับสู่ชุมชน	อาจเป็น	 จิตแพทย์	 พยาบาล	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	 ผู้ควบคุมผู้ต้องขัง	 

นักทัณฑปฏิบัติ	 อนุศาสนาจารย์	 อาสาสมัครในเรือนจำาและทัณฑสถาน	นักวิชาการสาธารณสุข	

ซึ่งศักยภาพบุคลากรนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของเรือนจำาและทัณฑสถานแต่ละแห่ง	

 2. สถานที่บริการ	 เป็นการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังครอบคลุม

เรอืนจำาและทณัฑสถานทัว่ประเทศ	โดยจดับรกิารสุขภาพจิตและจิตเวชใหผู้ต้้องขังท้ังในและนอก

เรือนจำาที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย	 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	 รวมทั้งการให้บริการ

ติดตามต่อเนื่องหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

 3. ระบบบริการ เป็นการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจำาที่ครอบคลุมตั้งแต่ 

การรบัใหมเ่ขา้เรอืนจำาจนถงึการปลอ่ยตวักลบัสูช่มุชน	โดยทีมจิตแพทย์เข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำา 

และทณัฑสถาน	หรอืใหบ้รกิารผ่านระบบ	Telepsychiatry	รวมทัง้การใหบ้รกิารในสถานพยาบาล	

ซึ่งมีขั้นตอนบริการดังนี้	

	 	 3.1	 การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้ต้องขังรายใหม่	 ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อ

ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

	 	 3.2	 การบำาบัดรักษาและติดตามการรักษาต่อเนื่อง

	 	 3.3	 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวจากเรือนจำา	เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ใน

ชมุชนไดต้ามปกตสิขุ	และมกีารสง่ตอ่ขอ้มลูใหส้าธารณสุขในพ้ืนท่ี	เมือ่ผู้ต้องขังปว่ยจิตเวชพ้นโทษ

กลับสู่ชุมชน	

	 	 3.4	 การติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังผู้ต้องขังป่วยจิตเวชพ้นโทษกลับสู่ชุมชน	 

เพื่อให้ได้รับการบำาบัดรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง	ป้องกันอาการทางจิตกำาเริบและก่อคดีซำ้า
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	 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 บทบาทของหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับ

ผูต้้องขงัในเรอืนจำาและทัณฑสถาน	เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัสามารถเขา้ถงึบริการและได้รับการติดตามดูแล

ต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน	โดยบูรณาการทำางานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่	ดังนี้

 1. กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

	 	 1.1		 กำาหนดนโยบายและทิศทางการจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับ

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 1.2		 พัฒนาเครือข่ายการจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังใน

เรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 1.3		 ขับเคลื่อนนโยบายในการดำาเนินงานจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

สำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	

	 	 1.4		 ติดตาม	 กำากับการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้	 ตลอดจนแก้ไข

ปัญหา	อุปสรรคในการดำาเนินงาน	

	 	 1.5		 แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทำางานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช	

สำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานตามความเหมาะสม

 2. กรมสุขภาพจิต 

	 	 2.1		 เสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบั	

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	และดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ	อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง	

	 	 2.2		 จดัทำาข้อเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุสำาหรบั	

ผูต้อ้งขงัในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	ในการกำาหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการ

ที่เหมาะสม

	 	 2.3		 เสนอนโยบายการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบั

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 2.4		 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	 

ให้สามารถดำาเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีกำาหนด	 โดยครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ	 

ดา้นระบบบรกิาร	ดา้นพฒันาศกัยภาพกำาลงัคน	ดา้นทรพัยากรการเงนิการคลงั	ดา้นการจดัระบบ

ข้อมูล	เป็นต้น
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	 	 2.5		 ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานหลัก	และเครือข่าย

ที่เก่ียวข้องให้เกิดความเช่ือมโยงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

ในเรือนจำาและทัณฑสถานร่วมกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

	 	 2.6		 กำากบั	ดแูล	ประเมนิผลและสนับสนนุการปฏบิตังิานของเรอืนจำาและหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม	ป้องกัน	บำาบัดรักษา	ฟื้นฟูสภาพ	และการ

ติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

	 	 2.7		 เป็นศนูยข์อ้มลูข่าวสาร	ทำาหนา้ทีร่วบรวม	ตรวจสอบ	วเิคราะห	์และสรปุขอ้มลู

เกี่ยวกับสถานะสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เพื่อรายงาน 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	เปน็ประโยชนใ์นการปรับปรงุและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน	รวมทัง้วางแผน

ในการกำาหนดนโยบายดา้นสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบัผูต้้องขงัในเรอืนจำาและทณัฑสถานต่อไป	

 3. สถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

 	 3.1		 บริการตรวจรักษา

	 	 	 	 3.1.1	 จัดทีมจิตแพทย์ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจำาและทัณฑสถานทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 3.1.2	 จัดระบบบริการช่องทางพิเศษในโรงพยาบาลสำาหรับผู้ต้องขัง	 เพื่อลด

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	และการหลบหนี

	 	 	 	 3.1.3	 กรณีจำาเป็นต้องรับตัวผู้ต้องขังป่วยจิตเวชไว้รักษาพยาบาลในสถาบัน

หรอืโรงพยาบาล	ตอ้งมกีารจดัหอ้งแยก	และสถานที	่กรมราชทัณฑ์ต้องจัดใหม้เีจ้าหนา้ท่ีราชทัณฑ์

เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการหลบหนี

	 	 	 	 3.1.4	 ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและ	

ทณัฑสถานให้เหมาะสมตามบรบิท	เชน่	การเขา้ไปตรวจในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	หรอืการตรวจ

ผ่านระบบ	Telepsychiatry

	 	 	 	 3.1.5	 มีระบบการรับส่งต่อให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช	 (โดยมีการจัดให้

สอดคล้องกับขอ้จำากัดทางกฎหมายของผูต้อ้งขงั	และความจำาเปน็ตามบรบิทของพืน้ที)่	ทัง้นี	้ทาง

เรือนจำาและทัณฑสถานจะต้องแจ้งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย	และมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช

ตามระบบทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน
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	 	 	 	 3.1.6	 มรีะบบบรกิารดา้นการแพทยจ์ติเวชฉกุเฉนิ	เพือ่เตรยีมรับผูต้อ้งขงัปว่ย

จิตเวชมาจากเรือนจำา	ตามระบบ	service	plan

	 	 	 	 3.1.7	 บันทึกข้อมลูผูต้้องขังป่วยจติเวชลงในฐานข้อมูลผู้ปว่ยนติิจติเวชทกุราย

ที่ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ

	 	 3.2		 บริการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

	 	 	 	 3.2.1	 จัดทีมบุคลากรให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถานให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 3.2.2		มีระบบการคัดกรองและค้นหาผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

ในเรือนจำาและทัณฑสถานให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 3.2.3		จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับ 

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 3.3		 บริการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

	 	 	 	 สนับสนุนวิทยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตามคำาร้องขอของเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

	 	 3.4		 บริการติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวออกจากเรือนจำา

	 	 	 	 3.4.1	 จัดทีมบุคลากรให้บริการติดตามดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังปล่อยตัวออกจากเรือนจำาและทัณฑสถานให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 3.4.2	 ตดิตามดแูลผูต้อ้งขงัป่วยจติเวชอยา่งต่อเนือ่งภายหลงัปลอ่ยตวัออกจาก

เรือนจำาและทัณฑสถานตามเล่มแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังใน

เรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 3.5		 มีการรายงานผลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

	 	 	 	 รายงานผลการใหบ้รกิารสขุภาพจติและจิตเวชสำาหรับผูต้้องขงัตามแบบฟอร์ม

ที่กำาหนดไว้ในเล่มแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและ

ทัณฑสถานทุกเดือน

	 	 3.6		 สนับสนุนด้านวิชาการ	

	 	 	 	 ให้การสนบัสนนุวทิยากรดา้นสขุภาพจิตและจิตเวช	เชน่	การอบรมอาสาสมคัร

สาธารณสขุในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	การอบรมพยาบาลประจำาเรือนจำา	การอบรมเจ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ	

ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	เป็นต้น
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	 	 3.7		 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำาและทัณฑสถานประจำาปี

	 	 	 	 จดัทำาแผนการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

ประจำาป	ีดา้นสขุภาพจติและจติเวช	ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวดั

 4. สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

	 	 4.1		 เสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบั

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	และดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ	อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง

	 	 4.2		 จัดทำาข้อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

สำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ในการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นที่

บริการให้กับสถานบริการที่เหมาะสม

	 	 4.3		 เสนอนโยบายการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบั

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 4.4		 ใหก้ารสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง	ให้สามารถดำาเนนิการ

ตามนโยบายและแผนงานทีก่ำาหนด	โดยครอบคลมุทัง้ด้านวชิาการ	ด้านระบบบริการ	ด้านพัฒนา

ศักยภาพกำาลังคน	ด้านทรัพยากรการเงินการคลัง	ด้านการจัดระบบข้อมูล	เป็นต้น

	 	 4.5		 ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานหลัก	และเครือข่าย

ที่เก่ียวข้องให้เกิดความเช่ือมโยงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

ในเรือนจำาและทัณฑสถานร่วมกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

	 	 4.6		 กำากับ	ดแูล	ประเมนิผลและสนับสนนุการปฏบิตังิานของเรอืนจำาและหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม	ป้องกัน	บำาบัดรักษา	ฟื้นฟูสภาพ	และการ

ติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

	 	 4.7		 เป็นศนูยข์อ้มูลขา่วสาร	ทำาหนา้ทีร่วบรวม	ตรวจสอบ	วเิคราะห	์และสรปุขอ้มลู

เกี่ยวกับสถานะสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เพื่อรายงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและสนับสนุนการดำาเนินงานรวมทั้งวางแผน

เพื่อรองรับปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป

	 	 4.8		 รบัหนงัสอืส่งตอ่ขอ้มลูผูป่้วยทีจ่ำาหนา่ยออกจากเรอืนจำา	แลว้แจง้ตอ่หนว่ยงาน

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	และประสานต่อโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
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 5. โรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานอื่นๆ 

	 	 5.1		 บริการตรวจรักษา

	 	 	 	 5.1.1	 จัดทีมจิตแพทย์ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังใน 

เรือนจำาและทัณฑสถานทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 5.1.2	 จัดระบบบริการช่องทางพิเศษในโรงพยาบาลสำาหรับผู้ต้องขัง	 เพื่อลด

ตราบาปความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	และการหลบหนี

	 	 	 	 5.1.3	 กรณีจำาเป็นต้องรับตัวผู้ ต้องขังป่วยจิตเวชไว้ รักษาพยาบาลใน 

โรงพยาบาล	 ต้องมีการจัดห้องแยก	 และสถานท่ี	 กรมราชทัณฑ์ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ ์

เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการหลบหนี

	 	 	 	 5.1.4	 จัดทำาตารางการใหบ้รกิารสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขงัในเรือนจำาและ

ทัณฑสถานให้เหมาะสมตามบริบทอย่างเป็นระบบ	และสมำ่าเสมอ	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	เช่น	

การเข้าไปตรวจในเรือนจำาและทัณฑสถาน	หรือการตรวจผ่านระบบ	Telepsychiatry

	 	 	 	 5.1.5	 มีระบบการส่งต่อให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช	 (โดยมีการจัดให้

สอดคล้องกับข้อจำากัดทางกฎหมายของผู้ต้องขัง	 และความจำาเป็นตามบริบทของพื้นที่)	 และ

ครอบคลุมถึงการส่งต่อและการย้ายสิทธิการรักษาหลังการพันโทษ	ทั้งนี้	ทางเรือนจำาจะต้องแจ้ง

ไปยงัโรงพยาบาลแมข่า่ย	และมกีารสง่ตอ่ผูต้อ้งขงัปว่ยจิตเวชตามระบบทัง้ในกรณปีกติ	และกรณี

ฉุกเฉิน

	 	 	 	 5.1.6	 มรีะบบบรกิารดา้นการแพทยฉ์กุเฉนิ	เพือ่เตรยีมรับผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวช

มาจากเรือนจำา

	 	 	 	 5.1.7	 บันทึกข้อมลูผูต้้องขังป่วยจติเวชลงในฐานข้อมูลผู้ปว่ยนติิจติเวชทกุราย

ที่ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ

	 	 5.2		 บริการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

	 	 	 	 5.2.1	 จัดทีมบุคลากรให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 5.2.2	 มีระบบการคัดกรองหรือคน้หาผู้ต้องขังท่ีมปีญัหาสุขภาพจิตและจิตเวช

ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 5.2.3	 จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับ 

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท



แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน 33

	 	 5.3		 บริการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

	 	 	 	 สนับสนุนวิทยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตามคำาร้องขอของเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

	 	 5.4		 บริการติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวออกจากเรือนจำา

	 	 	 	 5.4.1	 จัดทีมบุคลากรให้บริการติดตามดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังปล่อยตัวออกจากเรือนจำา	ให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 5.4.2	 ตดิตามดแูลผูต้อ้งขงัป่วยจติเวชอยา่งต่อเนือ่งภายหลงัปลอ่ยตวัออกจาก

เรอืนจำาตามแนวทางการใหบ้รกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรับผูต้อ้งขงัในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

	 	 5.5		 มีการรายงานผลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

	 	 	 	 รายงานผลการใหบ้รกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบัผูต้อ้งขงัตามแบบฟอรม์ท่ี

กำาหนดไว้ในแนวทางการใหบ้รกิารสขุภาพจิตและจติเวชสำาหรับผูต้อ้งขงัในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

	 	 5.6		 สนับสนุนยา	เวชภัณฑ์	วัสดุ	และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

	 	 	 	 ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา	วัสดุ	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลใน

เรือนจำาและทัณฑสถานที่เป็นลูกข่ายตามความจำาเป็น	และเหมาะสม

	 	 5.7		 สนับสนุนด้านวิชาการ	

	 	 	 	 ให้การสนบัสนนุวทิยากรดา้นสขุภาพจิตและจิตเวช	เชน่	การอบรมอาสาสมคัร

สาธารณสขุในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	การอบรมพยาบาลประจำาเรือนจำา	การอบรมเจ้าหนา้ทีอ่ืน่ๆ	

ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	เป็นต้น

	 	 5.8		 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำาและทัณฑสถานประจำาปี

	 	 	 	 จดัทำาแผนการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

ประจำาป	ีดา้นสขุภาพจติและจติเวช	ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวดั

 6. โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลสง่เสรมิ 

สุขภาพตำาบล

	 	 6.1		 สนับสนุนบุคลากรให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถานทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอก	และผู้ป่วยใน	ให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 6.2		 จัดทีมบุคลากรให้บรกิารตดิตามดแูลผูต้อ้งขงัป่วยจติเวชอยา่งตอ่เน่ืองภายหลงั

ปล่อยตัวออกจากเรือนจำา	ให้เหมาะสมตามบริบท
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	 	 6.3		 ตดิตามดแูลผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวชอยา่งตอ่เนือ่งภายหลงัปลอ่ยตวัออกจากเรอืนจำา 

ตามเล่มแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 6.4		 มีการรายงานผลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังตาม 

แบบฟอร์มท่ีกำาหนดไว้ในเล่มแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถานในพื้นที่ตามระบบ	

	 	 6.5		 จดัทำาแผนการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

ประจำาป	ีดา้นสขุภาพจติและจติเวช	ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวดั	

 7. กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

	 	 7.1		 เสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบั	

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	และดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ	อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง	

	 	 7.2		 จดัทำาข้อเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุสำาหรบั	

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ในการกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ	ให้กับ

สถานบริการที่เหมาะสม

	 	 7.3		 เสนอนโยบายการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบั

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 7.4		 ใหก้ารสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ให้สามารถดำาเนนิการ

ตามนโยบายและแผนงานทีก่ำาหนด	โดยครอบคลมุทัง้ด้านวชิาการ	ด้านระบบบริการ	ด้านพัฒนา

ศักยภาพกำาลังคน	ด้านทรัพยากรการเงินการคลัง	ด้านการจัดระบบข้อมูล	เป็นต้น

	 	 7.5		 ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานหลัก	และเครือข่าย

ที่เก่ียวข้องให้เกิดความเช่ือมโยงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

ในเรือนจำาและทัณฑสถานร่วมกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

	 	 7.6		 กำากับ	ดแูล	ประเมนิผลและสนับสนนุการปฏบิตังิานของเรอืนจำาและหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม	ป้องกัน	บำาบัดรักษา	ฟื้นฟูสภาพ	และการ

ติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

	 	 7.7		 เปน็ศนูยข์อ้มูลขา่วสาร	ทำาหนา้ทีร่วบรวม	ตรวจสอบ	วเิคราะห	์และสรปุขอ้มลู

เกี่ยวกับสถานะสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เพื่อรายงาน 
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หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	เปน็ประโยชนใ์นการปรับปรงุและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน	รวมทัง้วางแผน

จัดทำานโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานต่อไป

  8. เรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 8.1		 บริการตรวจรักษา

	 	 	 	 8.1.1	 จดัทีมบุคลากรให้บรกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจำา 

และทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 8.1.2	 จัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชช่องทางพิเศษในเรือนจำาและ

ทัณฑสถานสำาหรับผู้ต้องขัง	เช่น	Telepsychiatry	ระบบปรึกษาทางโทรศัพท์

	 	 	 	 8.1.3	 กรณีจำาเป็นต้องนำาตัวผู้ต้องขังป่วยจิตเวชไปรักษาพยาบาลใน 

โรงพยาบาลอื่นๆ	 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการหลบหนี	 ยกเว้น

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 	 	

	 	 	 	 8.1.4	 จัดทำาตารางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบทอย่างเป็นระบบและสมำ่าเสมอ	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	 

รว่มกบัโรงพยาบาลแมข่่าย	หรือหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจติ	หรอืหนว่ยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง

	 	 	 	 8.1.5	 มีระบบการส่งต่อให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช	 (โดยมีการจัดให้

สอดคล้องกับข้อจำากัดทางกฎหมายของผู้ต้องขัง	 และความจำาเป็นตามบริบทของพื้นที่)	 และ

ครอบคลุมถึงการส่งต่อ	และการย้ายสิทธิการรักษาหลังการพ้นโทษ	ทั้งนี้	ทางเรือนจำาจะต้องแจ้ง

ไปยังโรงพยาบาลแมข่า่ย	และมกีารสง่ตอ่ผูต้อ้งขงัปว่ยจิตเวชตามระบบทัง้ในกรณปีกติ	และกรณี

ฉุกเฉิน

	 	 	 	 8.1.6	 มรีะบบบรกิารดา้นการแพทยฉ์กุเฉนิ	เพือ่เตรยีมรับผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวช

มาจากเรือนจำา

	 	 	 	 8.1.7	 บันทึกข้อมลูผูต้้องขังป่วยจติเวชลงในฐานข้อมูลผู้ปว่ยนติิจติเวชทกุราย

ที่ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ

	 	 8.2		 บริการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

	 	 	 	 8.2.1	 จัดทีมบุคลากรให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท

	 	 	 	 8.2.2	 มีระบบการคัดกรองและค้นหาผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท
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	 	 	 	 8.2.3	 จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับ 

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ให้เหมาะสมตามบริบท

  8.3		 บริการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

	 	 	 	 8.3.1	 จัดให้มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านสุขภาพจิตและ

จิตเวช

	 	 	 	 8.3.2	 ขอสนบัสนนุวทิยากรดา้นสขุภาพจิตและจิตเวชจากหนว่ยงานภายนอก

	 	 8.4		 บริการติดตามดูแลต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวออกจากเรือนจำา

	 	 	 	 สง่ตอ่ข้อมลูผูต้อ้งขังป่วยจิตเวชภายหลังปลอ่ยตัวออกจากเรอืนจำาใหห้นว่ยงาน

ในพื้นที่ที่ผู้ต้องขังกลับไปอาศัย	เพื่อดำาเนินการติดตามดูแลต่อเนื่อง

	 	 8.5		 มีการรายงานผลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

	 	 	 	 รายงานผลการใหบ้รกิารสขุภาพจติและจติเวชสำาหรบัผูต้อ้งขงัตามแบบฟอรม์ท่ี

กำาหนดไว้ในแนวทางการใหบ้รกิารสขุภาพจิตและจติเวชสำาหรับผูต้อ้งขงัในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

	 	 8.6		 จัดเตรียมยาจิตเวช

	 	 	 	 สถานพยาบาลในเรอืนจำาและทณัฑสถานจัดเตรียมยาจิตเวชท่ีจำาเปน็ใหพ้ร้อมใช	้ 

และเพียงพอ

	 	 8.7		 ด้านวิชาการ	

	 	 	 	 8.7.1	 จัดอบรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	 เช่น	 การอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 การอบรมพยาบาลประจำาเรือนจำา	 การอบรมเจ้าหน้าที่

อื่นๆ	ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	เป็นต้น

	 	 	 	 8.7.2	 ขอสนับสนุนวิทยากรดา้นสุขภาพจติและจติเวชจากหนว่ยงานอืน่ๆ	เชน่	

การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 การอบรมพยาบาลประจำาเรือนจำา	

การอบรมเจ้าหน้าที่อื่นๆ	ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	เป็นต้น

	 	 8.8		 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำาและทัณฑสถานประจำาปี

	 	 	 	 จดัทำาแผนการดำาเนนิงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

ประจำาป	ีดา้นสขุภาพจติและจติเวช	ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวดั

 9. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	 	 9.1		 สนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตามคำาร้องขอของโรงพยาบาล 

แม่ข่ายหรือเรือนจำาและทัณฑสถาน
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	 	 9.2		 จดับริการดา้นสขุภาพจติและจติเวชตามคำาร้องขอของโรงพยาบาลแมข่า่ย	หรือ

เรือนจำาและทัณฑสถาน

 10. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

	 	 10.1	จดัหาทีอ่ยูอ่าศยัสำาหรับผูต้อ้งขังปว่ยจิตเวชภายหลงัปล่อยตวัออกจากเรอืนจำา

และทัณฑสถาน	ในกรณีไม่มีที่อยู่	หรือไม่มีญาติ

	 	 10.2	ติดตามหาญาติให้ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

 11. สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข

	 	 11.1	สนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชตามคำาร้องขอของโรงพยาบาล 

แม่ข่ายหรือเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 11.2	จดับรกิารดา้นสขุภาพจติและจติเวชตามคำาร้องขอของโรงพยาบาลแมข่่ายหรือ

เรือนจำาและทัณฑสถาน
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รับเข้าเรือนจำา

พบปัญหา 

สุขภาพจิต

อาการรุนแรง บำาบัดในเรือนจำา

ส่งบำาบัดโรงพยาบาลแม่ข่าย

รพ.แม่ข่ายบำาบัดได้

ส่งบำาบัดตามระบบ	
service	plan	

รพ.จิตเวชบำาบัดจนอาการทุเลา

ส่งกลับเรือนจำา

เข้าโปรแกรมเตรียมก่อนปล่อย

กลับสู่ชุมชนได้

ส่งกลับชุมชน

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

บำาบัดในรพ.แม่ข่าย

ดูแลปกติ

ส่งดูแลในสถานพยาบาลของเรือนจำา

คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง ระบบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอน

เจ้าหน้าที่เรือนจำาและทัณฑสถาน
แบบคัดกรอง

-		 2Q	9Q	8Q

-		 PMHQ-Thai

-		 คัดกรองโรคจิต

-		 AWS

-		 OPD	Card

-		 ใบซักประวัติและ

	 แบบประเมินอาการเบื้องต้น

-		 ใบส่งตัว

-		 ใบส่งตัว

-		 เวชระเบียน

-		 ระบบ	tele

-	 ใบส่งต่อติดตามต่อเนื่อง

-		 ใบ	Refer

-		 ใบส่งตัวกลับ

-		 แบบติดตาม

	 ผลการรักษา

-		 คู่มือเตรียมความพร้อม

	 ก่อนปล่อย

-		 วิดีทัศน์

-		 แบบประเมิน	2Q	9Q	8Q

แพทย์หรือพยาบาล

ทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพ

โรงพยาบาลแม่ข่าย	โรงพยาบาล

จิตเวช	เรือนจำาและทัณฑสถาน

เจ้าหน้าที่เรือนจำา
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	 คำาอธิบาย	 ขั้นตอนการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา

และทัณฑสถาน

	 1.		ผู้ต้องขังถูกส่งเข้าเรือนจำาและทัณฑสถานทุกราย	 รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวชด้วยแบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	PMHQ-Thai	โรคจิต	และ	AWS	โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำา

และทัณฑสถาน

	 2.		ถา้ไมพ่บปญัหาสขุภาพจติใหก้ารดแูลปกต	ิกรณพีบปญัหาสุขภาพจิตส่งดูแลในสถาน

พยาบาลของเรือนจำาโดยทีมสหวิชาชีพ

	 3.	 บำาบัดในเรือนจำาจนทุเลา	 แล้วส่งคืนระบบการดูแลปกติ	 หากอาการรุนแรงเกิน 

ขีดความสามารถ	ให้ส่งไปบำาบัดที่โรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 4.		ถ้าโรงพยาบาลแม่ข่ายบำาบัดได้	 ดำาเนินการบำาบัดรักษา	หากเกินความสามารถของ

โรงพยาบาลแม่ข่าย	ให้ส่งต่อตามระบบ	Service	Plan	ของกระทรวงสาธารณสุข

	 5.		 โรงพยาบาลจติเวชหรอืโรงพยาบาลตามระบบ	Service	Plan	บำาบดัรักษาจนอาการ

ทุเลาและส่งกลับเรือนจำาหรือทัณฑสถาน

	 6.		 เจ้าหน้าท่ีเรือนจำาดำาเนินการนำาผู้ต้องขังเข้าโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ตามแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

	 7.	 เจา้หนา้ทีเ่รือนจำาประเมนิการเตรยีมความพร้อมกอ่นปล่อยและประเมนิภาวะซึมเศร้า 

ด้วยแบบ	 2Q	 9Q	 8Q	 หากผ่านเกณฑ์ดำาเนินการปล่อยกลับสู่ชุมชน	 หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

ดำาเนินการนำาเขา้โปรแกรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นปลอ่ยตามแนวทางการเตรยีมความพรอ้มก่อน

ปล่อยซำ้า
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การจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจำาและทัณฑสถานตามบริบทของพื้นที่

	 การจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

ตามบริบทของพื้นที่	 โดยออกแบบการจัดทีมเข้าตรวจผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	 เน้นการคัดกรองและ

การเข้าถึงการรักษาสำาหรับผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่	 และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยจิตเวชรายเก่า

ระหว่างอยูใ่นเรือนจำา	โดยอาศยัสถานพยาบาลในเรอืนจำาและโรงพยาบาลแมข่่ายเรอืนจำาในพืน้ที	่ 

ช่วยดำาเนินการติดตามอาการและตรวจเยี่ยมอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยการเน้นการคัดกรองและ 

การเข้าถึงการรักษาทางสุขภาพจิตและจิตเวช	จำานวน	6	ภาวะที่สำาคัญคือ

	 1.		อาการทางจิต	

	 2.		ภาวะซึมเศร้า	

	 3.		การฆ่าตัวตาย	

	 4.		ภาวะถอนสุรา

	 5.		ภาวะติดสุรา

	 6.		ภาวะติดฝิ่น

	 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

	 การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังนั้นจะแบ่งออกได้เป็น	3	ส่วน	ได้แก่

 1.  การคัดกรองและบำาบัดรักษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขัง

	 	 เน้นการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับทุกรายเพื่อประเมินปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่

พบบ่อยและจำาเป็นต้องได้รับการรักษา	ได้แก่	โรคจิต	โรคซึมเศร้า	การฆ่าตัวตาย	ภาวะถอนสุรา	

ภาวะติดสุรา	และภาวะติดฝิ่น	หากพบว่าผู้ต้องขังมีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจะได้ประเมินใกล้ชิด	

และส่งรักษายังสถานพยาบาลหากมีความจำาเป็นเร่งด่วน	 นอกจากนี้ผู้ต้องขังรายใหม่ที่ทราบ

ประวัติว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช	 ควรได้รับการประเมินความรุนแรงของโรค	 และประวัติการรักษา	 

เพื่อการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 2
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 2.  การติดตามการรักษาต่อเนื่องในเรือนจำา

	 	 เน้นการประเมินอาการและติดตามการรักษาต่อเนื่องในเรือนจำา	 การรักษาด้วยยา	

การประเมินผลข้างเคียงจากยา	 การรักษาพิเศษ	 และการบำาบัดรักษาด้านจิตสังคม	 รวมทั้งการ

คัดกรองผู้ต้องขังที่อาจมีปัญหาสุขภาพจิตระหว่างอยู่ในเรือนจำา	 การเฝ้าระวังในกรณีผู้ต้องขัง

ป่วยจิตเวชมีอาการหรือสัญญาณเตือนอาการทางจิตเวช	โดยเฉพาะระยะเวลาใกล้ศาลจะมีคำาสั่ง

พิพากษา	หลังฟังคำาพิพากษา	หลังญาติเยี่ยม	หรือญาติไม่มาเยี่ยมเป็นเวลานาน	เป็นต้น

 3.  การเตรียมความพร้อมก่อนจำาหน่ายจากเรือนจำา 

	 	 เน้นการประเมินอาการและปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว	 เพ่ือให้

สามารถปรับตัวอยู่ในชุมชนได้ตามปกติสุข	 และมีการส่งต่อข้อมูลให้สาธารณสุขในพ้ืนที่เมื่อ 

ผูป้ว่ยพน้โทษกลบัสูช่มุชน	เพือ่ให้ไดร้บัการบำาบัดรกัษาและดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง	ปอ้งกันอาการทางจติ 

กำาเริบจากการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องและก่อคดีซำ้า	 รวมทั้งการคัดกรองผู้ต้องขังที่อาจมี

ปัญหาสุขภาพจิตระหว่างอยู่ในเรือนจำา	 ซึ่งอาจไม่เคยได้รับการประเมิน	 หรือมีปัญหาหลังได้รับ

การประเมินครั้งก่อน	เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนปล่อยตัว	
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	 ผังไหลการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังรายใหม่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอน

บริการคัดกรอง 

สุขภาพจิตแรกรับ

พบปัญหาสุขภาพจิต 

และจิตเวช

ส่งปรึกษาแพทย์เพื่อรับการ

ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา

มีความเจ็บป่วยทางจิตเวช
ให้สุขภาพจิตศึกษาและ

คัดกรองสุขภาพจิตเป็นระยะ

ให้การรักษาและติดตาม 

ต่อเนื่องในเรือนจำา

แพทย์พิจารณาประเภทการรักษา

จำาเป็นต้องรับการ 

รักษาในโรงพยาบาล

ประสานส่งต่อโรงพยาบาล 

ตามผังไหลผู้ต้องขังติดตาม 

การรักษา

แบบคัดกรอง

1.	แบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	

2.	แบบคัดกรองโรคจิต

3.	 แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา	 

	 (AWS	และ	AUDIT)

4.	 PMHQ-Thai

แบบคัดกรอง

1.	แบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	

2.	แบบคัดกรองโรคจิต

-	 ใบส่งตัว

แพทย์หรอืพยาบาล

แพทย์หรอืพยาบาล

ทีมสหวิชาชีพ

แพทย์

ทีมสหวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่เรือนจำา
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คำาอธิบาย ขั้นตอนการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังรายใหม่

	 1.	 เจ้าหน้าที่เรือนจำาคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายด้วย

แบบประเมินหรือแบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	AWS	AUDIT	PMHQ-Thai	และโรคจิต

	 2.	 กรณไีมพ่บปัญหาสขุภาพจติและจติเวช	ทมีสหวชิาชพีดำาเนนิการใหส้ขุภาพจติศกึษา	

และคัดกรองสุขภาพจิตเป็นระยะด้วยแบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	และโรคจิต

	 3.	 หากพบมีความเจ็บป่วยทางจิตเวช	ส่งพบแพทย์พิจารณาประเภทการรักษา

	 4.	 แพทย์พิจารณาประเภทการรักษาว่าจำาเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลหรือไม	่ ถ้าไม่

จำาเป็นดำาเนนิการรักษาและตดิตามตอ่เนือ่งในเรอืนจำา	หากจำาเปน็ต้องรักษาในโรงพยาบาล	แพทย์

หรอืพยาบาลประสานโรงพยาบาลเพือ่สง่ตอ่โรงพยาบาลแมข่า่ยพรอ้มใบสง่ตวัตามผงัไหลผูต้อ้งขงั

ติดตามการรักษา
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	 ผังไหลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังติดตาม

 	 การรักษา

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอน

บริการคัดกรอง 

สุขภาพจิตแรกรับ

ติดตามการรักษาอาการทางจิต

จำาเป็นต้องรับการรักษา 
ในโรงพยาบาล

ประสานส่งต่อการรักษาไปยัง 

โรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ของเรือนจำา

จำาเป็นต้องส่งต่อรักษา 
เฉพาะทางจิตเวช

ประสานส่งต่อโรงพยาบาล				
จิตเวชตามพื้นที่เขตสุขภาพ

โรงพยาบาลจิตเวชให้การรักษาใน 
โรงพยาบาลจนกว่าอาการทางจิตทุเลา

ส่งผู้ป่วยกลับเรือนจำาพร้อม 
ทั้งส่งข้อมูลการรักษาให ้
โรงพยาบาลในเรือนจำา

ให้การรักษาและติดตาม
การรักษาต่อเนื่องใน

เรือนจำา

ให้การรักษาในโรงพยาบาล			 

แม่ข่ายในพื้นที่ของเรือนจำา 

จนกว่าอาการทางจิตทุเลาแล้ว 

จึงส่งกลับเรือนจำา

แบบคัดกรอง

1.	 แบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	

2.	 แบบคัดกรองโรคจิต

ใบส่งตัว

เวชระเบียนผู้ป่วย

ใบส่งตัว

เวชระเบียนผู้ป่วย

แบบติดตามการรักษา

ทีมสหวิชาชีพ

แพทย์หรือ

ทีมสหวิชาชีพ

แพทย์หรือพยาบาล

แพทย์หรือพยาบาล

ทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพ
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คำาอธิบาย ขั้นตอนการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังติดตามการรักษา

	 1.	 แพทย์หรือพยาบาลติดตามการรักษาอาการทางจิตผู้ต้องขังป่วยทางจิตเวชซึ่งได้รับ

การดูแลในเรือนจำาเป็นระยะ

	 2.	 กรณีแพทย์หรือพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีภาวะอันตรายหรือมีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	

จำาเป็นต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล	 ให้ทางเรือนจำาประสานไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย

ที่รับผิดชอบเรือนจำานั้นๆ	 เพื่อจะได้ส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจประเมินภาวะทางกายและทางจิต 

เบื้องต้น

	 3.	 ถ้าโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ของเรือนจำารักษาได้	ดำาเนินการรักษาจนอาการทุเลา

แล้วจึงส่งกลับเรือนจำา	 กรณีผู้ป่วยมีอาการจิตเวชรุนแรงเกินศักยภาพของโรงพยาบาลแม่ข่าย	

แพทยป์ระจำาโรงพยาบาลแมข่่ายพจิารณาแลว้วา่	จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการดแูลโดยโรงพยาบาลเฉพาะ

ทางด้านจติเวช	ใหโ้รงพยาบาลแมข่่ายประสานไปยงัโรงพยาบาลจติเวช	เพือ่สง่ผูต้อ้งขังปว่ยจติเวช

ไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไป

	 4.		 โรงพยาบาลจิตเวชดำาเนินการบำาบัดรักษา	ประเมินอาการเป็นระยะจนอาการทุเลา

	 5.		 เมือ่ผูป้ว่ยอาการทเุลา	โรงพยาบาลจติเวชดำาเนนิการสง่กลับเรือนจำาพรอ้มสง่ตอ่ขอ้มลู

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

	 6.	 เรือนจำาเมื่อได้รับตัวผู้ต้องขังป่วยจิตเวชกลับมาดูแล	 ดำาเนินการติดตามการรักษา 

ต่อเนื่องในเรือนจำาเป็นระยะ

หมายเหตุ 

	 โรงพยาบาลแมข่า่ยในพ้ืนทีเ่รอืนจำาใหบ้รกิารตดิตามการรกัษาสำาหรบัผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวช	

ตรวจประเมินโดยจิตแพทย์หรือตรวจผ่านระบบ	Telepsychiatry	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	
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	 ผังไหลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังก่อนจำาหน่ายจาก 

เรือนจำาและทัณฑสถาน

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่ใช่

ใช่

ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอน

บริการเตรียมจำาหน่ายจากเรือนจำา 

และทัณฑสถาน

ติดตามดูแลต่อเนื่องโดยระบบสาธารณสุข

มีประวัติป่วยทางจิตเวช 
ระหว่างอยู่ในเรือนจำา

ประเมินสุขภาพจิตก่อนปล่อย
(โรคจิต	ซึมเศร้า	ฆ่าตัวตาย)

พบปัญหาสุขภาพจิตจาก 
แบบคัดกรอง

ให้ความรู้ทางสุขภาพจิต

มีญาติหรือผู้ดูแลรับ 
ผู้ต้องขังไปดูแลต่อ

ประสานพม.ในพื้นที่เพื่อให ้
ผู้ป่วยได้รับการสงเคราะห์ต่อไป

ให้ญาติรับผู้ป่วยไปดูแลและ
ติดตามการรักษาต่อเนื่อง

ส่งต่อข้อมูลการรักษาให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผู้ต้องขังจะกลับไปอยู่			
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช

ประสานส่งต่อโรงพยาบาล
ในพื้นที่เพื่อรับการรักษา

มีภาวะอันตรายหรือ 
ฉุกเฉินทางจิต

ส่งปรึกษาแพทย์เพื่อรับการ
ตรวจประเมินและให้การรักษา

แบบคัดกรอง

1.	 แบบคัดกรอง	

	 2Q	9Q	8Q	

2.	 แบบคัดกรอง

	 โรคจิต

คู่มือการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อย

คู่มือความรู ้

สุขภาพจิตในเรือนจำา

ใบส่งต่อข้อมูล

แบบตดิตามดแูลตอ่เน่ือง

ทีมสหวิชาชีพในเรือนจำา

			พยาบาล

แพทย์หรือ
พยาบาล

แพทย์หรือพยาบาล	
สหวิชาชีพ

แพทย์หรือพยาบาล

เรือนจำา

พยาบาลเรือนจำา

พยาบาลในระบบ

สาธารณสุข
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คำาอธิบาย ข้ันตอนการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังก่อนจำาหน่ายจาก 

เรือนจำาและทัณฑสถาน

	 ทีมสหวชิาชพีเรอืนจำาให้บรกิารเตรยีมจำาหน่ายออกจากเรือนจำาและทณัฑสถาน	หลงัจาก

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแล้ว	ดังนี้

	 1.	 ผูต้อ้งขงัทีไ่มมี่ประวตัปิว่ยทางจิตเวชระหวา่งอยูใ่นเรอืนจำา	ดำาเนนิการประเมนิโรคจติ	

ซึมเศร้า	ฆ่าตัวตาย	ด้วยแบบประเมิน	2Q	9Q	8Q	โรคจิต	ก่อนปล่อยตัวหากพบปัญหาสุขภาพจิต 

จากแบบคัดกรอง	 ให้ส่งปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินซำ้าและบำาบัดรักษา	 กรณีไม่พบ

ปัญหาสุขภาพจิตจากแบบคัดกรอง	พยาบาลให้ความรู้ทางสุขภาพจิต

	 2.		กรณีมีประวัติป่วยทางจิตเวชระหว่างอยู่ในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 ให้พยาบาล 

ดำาเนินการส่งปรึกษาแพทย์เพื่อทำาการตรวจประเมินและบำาบัดรักษา

	 3.		หากแพทย์ประเมินแล้วพบว่า	 มีภาวะอันตรายหรือฉุกเฉินทางจิตให้ประสานส่งต่อ

โรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษา

	 4.		ถ้าแพทย์ประเมินแล้ว	 ไม่มีภาวะฉุกเฉินทางจิต	 ถ้ามีญาติให้ญาติรับกลับไปดูแลต่อ

และติดตามการรักษาต่อเน่ือง	 หากไม่มีญาติให้ประสานหน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสงเคราะห์

	 5.		หลังจากดำาเนินการขั้นตอนที่	4	แล้ว	เรือนจำาหรือทัณฑสถานส่งข้อมูลการรักษาให้

สำานกังานสาธารณสขุจงัหวัดในพืน้ทีท่ีผู่ป่้วยจะกลบัไปอยู	่เพ่ือตดิตามการรักษาพรอ้มบนัทกึขอ้มลู

ลงในฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช

	 6.		สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามดูแล 

ต่อเนื่อง
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	 ผังไหลแนวทางการประเมินผู้ที่มีภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอน

ผู้ป่วยมีประวัติใช้ฝิ่นหรือ

อนุพันธ์ของฝิ่นมานาน

มีอาการเข้าได้กับอาการถอน

ฝิ่นหรืออนุพันธ์ของฝิ่น*

มีอาการถอนตั้งแต่

ระดับเล็กน้อยขึ้นไป

นำาส่งโรงพยาบาลคู่เครือข่าย

เพื่อรับการรักษา

ติดตามเฝ้าระวังอาการ

ต่อเนื่องอย่างน้อย	14	วัน

ขึ้นอยู่กับชนิดของสาร**

ประเมินอาการเบื้องต้นผู้เสพฝิ่น

ประเมินภาวะถอนฝิ่น	และอนุพันธ์
ของฝิ่นด้วยแบบประเมิน	COWS

-		 ใบส่งตัว

-	 ผลการประเมิน

	 อาการถอนฝิ่น

แบบประเมิน	COWS

			พยาบาล

			พยาบาล

แพทย์หรือพยาบาล

ใช่



50 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

คำาอธิบาย ขั้นตอนการประเมินผู้ที่มีภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น

	 1.		 เมื่อรับผู้ต้องขังที่มีประวัติใช้ฝิ่นหรืออนุพันธ์ของฝ่ินอย่างต่อเนื่องมานาน	 หรือหยุด

เสพทนัท	ีใหพ้ยาบาลสอบถามประวัตกิารเสพ	ถ้าเข้าเกณฑใ์หป้ระเมนิอาการถอนฝิน่และอนพุนัธ์

ของฝิ่น

	 2.		พยาบาลประเมินภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นด้วยแบบประเมิน	 COWS	หาก

พบวา่ไมมี่อาการถอนฝ่ิน	ให้เฝา้ระวงัอาการตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ย	14	วนั	ถา้พบมอีาการถอนฝิน่และ

อนุพันธ์ของฝิ่นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยขึ้นไป	ให้รายงานแพทย์ทราบเพื่อพิจารณานำาส่งโรงพยาบาล

แม่ข่ายให้ได้รับการรักษาต่อ

	 3.		 เม่ือแพทยพิ์จารณาให้สง่ผูป่้วยไปรกัษาโรงพยาบาลแมข่า่ยแลว้	แพทยห์รอืพยาบาล

ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อรับไว้รักษา

	 4.		 เมื่อได้รับการตอบรับการรักษาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	 นำาส่งผู้ป่วยพร้อมใบส่งตัว	

และผลการประเมินอาการถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น

	 	 อาการถอนฝิ่นหรืออนุพันธ์ของฝิ่น	ประกอบด้วยอาการอย่างน้อย	3	ข้อดังต่อไปนี้	

	 	 1.		วิตกกังวล	ไม่สุขสบาย	

	 	 2.		คลื่นไส้	อาเจียน	

	 	 3.		ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	

	 	 4.		นำ้าตาไหล	นำ้ามูกไหล	

	 	 5.		รูม่านตาขยาย	ขนลุก	หรือเหงื่อออก	

	 	 6.	 ท้องเสีย	

	 	 7.		หาว	

	 	 8.		มีไข้	

	 	 9.		นอนไม่หลับ

	 ผู้ที่เสพมอร์ฟีนหรือเฮโรอีน	 มักจะมีอาการถอนภายใน	 6-8	 ชั่วโมง	 หลังจากใช้สาร 

ครั้งสุดท้าย	 และอาการถอนอาจอยู่ได้	 1-2	 สัปดาห์	 เมเพอริดีน	 มักจะมีอาการถอนภายใน	 

8-12	ชั่วโมง	และอาการถอนอาจอยู่ได้	 4-5	วัน	 เมทาโดน	มักจะมีอาการถอนภายใน	1-2	วัน	 

และอาการถอนอาจอยู่ได้	10-14	วัน
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	 แรกรับผู้ต้องขังที่รับใหม่ต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบประวัติการใช้ฝิ่นและ

อนุพันธ์ของฝิ่น	 ซึ่งผู้ต้องขังต้องใช้ในปริมาณที่มาก	 ใช้เป็นประจำาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหลาย

สัปดาห์ถึงเป็นเดือน	 แล้วจึงประเมินอาการว่าผู้ป่วยมีลักษณะของอาการถอนของสารหรือไม่	 

โดยอาการถอนฝิ่นหรืออนุพันธ์ของฝิ่นจะต้องประกอบด้วยอาการอย่างน้อย	3	ข้อดังต่อไปนี้

	 1.		วิตกกังวล	ไม่สุขสบาย

	 2.		คลื่นไส้	อาเจียน

	 3.		ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

	 4.		นำ้าตาไหล	นำ้ามูกไหล

	 5.		รูม่านตาขยาย	ขนลุก	หรือเหงื่อออก

	 6.		ท้องเสีย

	 7.		หาว

	 8.		มีไข้

	 9.		นอนไม่หลับ

	 ถ้าผู้ต้องขังไม่เข้าข่ายมีอาการถอนฝิ่นหรืออนุพันธ์ของฝ่ิน	 ให้เฝ้าติดตามสังเกตอาการ

ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย	14	วัน	ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารที่ใช้	ถ้าผู้ป่วยเข้าข่ายอาการ

ถอนของสาร	 ให้ทำาการประเมินด้วยแบบประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น	

(CLINICAL	OPIATE	WIHDRAWAL	 SCALE	 [COWS])	 เพื่อบอกความรุนแรงของอาการถอน	 

โดยถ้าประเมินแล้วผู้ป่วยมีคะแนนตั้งแต่	5	คะแนนขึ้นไป	ให้พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย

เพื่อรับการตรวจโดยละเอียดและรับการบำาบัดรักษาต่อไป	แต่ถ้าผู้ป่วยคะแนนตั้งแต่	4	คะแนน

ลงมา	ให้เฝ้าติดตามสังเกตอาการต่อเนื่องอีกอย่างน้อย	14	วัน	และอาจประเมินใช้แบบประเมิน	

COWS	ซำ้าอีกเป็นระยะ	เนื่องจากภาวะถอนอาจรุนแรงขึ้นได้ในภายหลัง
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กลุ่มผู้ต้องขังที่จะจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

	 ผู้ต้องขังท่ีจะจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ	กลุ่มที่มีประวัติ

ปว่ยหรอืรบัการรกัษาทางจติเวชระหวา่งอยู่ในเรือนจำาและทณัฑสถาน	กบักลุม่ที่ไมม่ปีระวตัปิ่วย 

หรือรับการรักษาทางจิตเวชระหว่างอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

1. กลุ่มที่มีประวัติป่วยหรือได้รับการรักษาระหว่างอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 1.1	ผู้ต้องขังควรได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ก่อนจำาหน่ายออกจากเรือนจำาเพ่ือ

ประเมินสภาพจิตและให้การรักษาสำาหรับผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องรับการรักษา

	 1.2	กรณีที่ผู้ต้องขังมีภาวะอันตรายหรือมีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	อาจพิจารณาส่งผู้ป่วย

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	 พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 22	 

เพื่อรับการประเมินภาวะทางกายและทางจิตก่อนจะให้การรักษาต่อไป	ซึ่งถ้าทางโรงพยาบาลใน

พื้นที่ไม่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ต้องขังได้	ก็พิจารณาส่งต่อผู้ต้องขังไปตามระบบสุขภาพต่อไป

	 1.3	กรณีที่ผู้ต้องขังไม่มีภาวะอันตรายหรือภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	 ทางเรือนจำาจะ

ประสานติดตามญาติหรือผู้ดูแลมารับผู้ป่วยไปดูแลต่อ	 แต่ถ้าไม่มีญาติหรือผู้ดูแลก็ประสานทาง 

สถานสงเคราะห์ในพื้นที่เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการสงเคราะห์ต่อไป

	 1.4	ผู้ต้องขังท่ีจำาหน่ายออกจากเรือนจำา	 ทางเรือนจำาจะต้องส่งประวัติความเจ็บป่วย 

ทางจิตและการรักษาไปยังสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภูมิลำาเนาหรือพื้นที่ที่ผู้ป่วยจะไป

อาศัยอยู่	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยระบบสาธารณสุข

2. กลุ่มที่ไม่มีประวัติป่วยหรือได้รับการรักษาระหว่างอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 2.1	ผูต้อ้งขงัทีจ่ะจำาหนา่ยจากเรอืนจำาทกุรายควรได้รับการคดักรองสุขภาพจิตด้วยแบบ

คัดกรองดังต่อไปนี้

	 	 ก.	 แบบคัดกรอง	2Q	9Q	8Q	เพ่ือประเมินภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย

	 	 ข.	 แบบคัดกรองโรคจิต	เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการทางจิตหรือไม่

	 2.2	กรณีที่ผู้ต้องขังคัดกรองด้วยแบบประเมินแล้วไม่พบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต	 

ทางเรือนจำาจะให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตศึกษา	ก่อนจำาหน่ายออกจากเรือนจำา

	 2.3	ผูต้อ้งขงัทีป่ระเมินดว้ยแบบคดักรองแลว้พบวา่มปัีญหาสุขภาพจิตควรได้รับการตรวจ

ประเมินจากแพทย์ก่อนจำาหน่ายออกจากเรือนจำาเพื่อประเมินสภาพจิตและให้การรักษาสำาหรับ 

ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องรับการรักษา
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	 2.4	กรณีที่ผู้ต้องขังมีภาวะอันตรายหรือมีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	อาจพิจารณาส่งผู้ป่วย

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	 พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 22	 

เพื่อรับการประเมินภาวะทางกายและทางจิตก่อนจะให้การรักษาต่อไป	ซึ่งถ้าทางโรงพยาบาลใน

พื้นที่ไม่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ต้องขังได้	ก็พิจารณาส่งต่อผู้ต้องขังตามระบบสุขภาพต่อไป

	 2.5	กรณีที่ผู้ต้องขังไม่มีภาวะอันตรายหรือภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	 ทางเรือนจำาจะ

ประสานติดตามญาติหรือผู้ดูแลมารับผู้ป่วยไปดูแลต่อ	 แต่ถ้าไม่มีญาติหรือผู้ดูแลก็ประสานทาง 

สถานสงเคราะห์ในพื้นที่เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการสงเคราะห์ต่อไป

	 2.6	ผูต้อ้งขงัทีจ่ำาหนา่ยออกจากเรอืนจำา	ทางเรือนจำาจะต้องส่งประวติัความเจ็บปว่ยทาง

จติและการรกัษาไปยงัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพืน้ที	่ภมูลิำาเนาหรอืพืน้ทีท่ีผู่ป้ว่ยจะไปอาศยั

อยู่	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยระบบสาธารณสุข

	 สรุปภาวะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำาคัญ

1. โรคจิต

	 ผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวชจะมีสภาวะไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง	อาการที่พบบ่อย	ได้แก่

	 1.	 ประสาทหลอน	เช่น	หูแว่ว	ภาพหลอน	บางครั้งอาจแสดงอาการพูดคนเดียวเหมือน

โต้ตอบกับคนอื่น	ยิ้มคนเดียว	หัวเราะคนเดียว	

	 2.		ความคิดหลงผิด	 เช่น	ความคิดหวาดระแวง	ความคิดว่าตนเองมีความสามารถหรือ

สถานะพิเศษกว่าคนทั่วไป

	 3.		กระแสความคิดไม่ต่อเนื่อง	พูดเพ้อเจ้อ	พูดจาไม่ปะติดปะต่อ

	 4.		พฤตกิรรมเปลีย่นแปลงหรอืมีพฤตกิรรมผิดปกติจากคนทัว่ไป	เชน่	แต่งกายไม่เหมาะสม	 

ทำาในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำา	หงุดหงิดก้าวร้าว	ทำาร้ายผู้อื่น

	 อาการดังกล่าวอาจเกิดจากอาการของตัวโรคเอง	หรืออาจเกิดจากฤทธิ์ของสารเสพติด	

เช่น	สุรา	กัญชา	ยาบ้า	ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการรักษา	และรับประทานยาต่อเนื่อง

 การคัดกรอง: แบบคัดกรองโรคจิต

 การดแูลเบ้ืองตน้: ระวงัการสะสมอาวธุหรอืของมคีม	แสดงความเขา้ใจวา่ผูป้ว่ยรู้สกึกลวั	

มีท่าทีเป็นมิตร	ช่วยเหลือให้ถูกสุขอนามัย
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2. โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

	 ผู้ต้องขังจะมีอาการต่อไปนี้	 ซึมเศร้าเกือบทั้งวัน	 ความเพลิดเพลินลดลงอย่างมาก	 

เบื่ออาหาร	นำ้าหนักลด	หรือกินจุ	นำ้าหนักเพิ่ม	นอนไม่หลับ	หรือนอนมากกว่าปกติ	เฉื่อยชา	หรือ

กระสับกระส่าย	อ่อนเพลีย	ไม่มีแรง	รู้สึกไร้ค่า	รู้สึกผิด	สมาธิลดลง	คิดเรื่องการฆ่าตัวตาย

 การคดักรอง: 2Q	9Q	8Q	ควรคดักรองผูต้อ้งขงัรายใหม่	เนือ่งจากอาจมภีาวะเครียดจาก

การปรับตัว	ส่วนผู้ต้องขังรายเก่า	ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะใกล้ระยะเวลาที่ศาลจะพิพากษา	หลังฟัง

คำาพิพากษา	หลังญาติเยี่ยม	หรือญาติไม่มาเยี่ยมเป็นเวลานาน

 การดูแลเบื้องต้น: อยู่เป็นเพื่อน	ไต่ถามความรู้สึก	รับฟัง	ไม่ตำาหนิ

 ตัวอย่างคำาพูดทีค่วรพูด: เธอไมไ่ด้อยูค่นเดยีวนะ	เธอสำาคญัสำาหรบัฉนัเสมอ	เธอยงัมฉีนั

เป็นเพื่อน	เป็นกำาลังใจให้นะ	อยากพูดหรืออยากระบายอะไรหรือเปล่า	อยากให้ฉันช่วยอะไรบ้าง	

ครอบครัวยังรอเธออยู่นะ

 ตัวอย่างคำาพูดที่ไม่ควรพูด: ลืมๆ	มันไปเถอะ	ไม่อยากรู้สึกแบบนี้	ก็เลิกคิดสิ	จะเศร้าไป

ถึงไหนกัน	เข้มแข็งสิ	ทำาไมอ่อนแอแบบนี้	 เลิกเศร้าได้แล้ว	ฉันยังไม่เป็นอะไรเลย	ทำาไมเธอถึงได้

แย่ขนาดนี้	เลิกทำาตัวขี้เกียจได้แล้ว	จะร้องไห้ทำาไม

 การเฝา้ระวงัการฆ่าตวัตาย: ผูท่ี้มคีวามคดิอยากตายหรอืพฤติกรรมฆา่ตัวตาย	เนือ่งจาก	

หมดหวงั	ขาดทีพ่ึง่	คดิวา่ไมม่ใีครช่วยได	้มองเหน็แตด่า้นลบ	ไมรู่ว้า่มทีางเลอืกทีดี่กวา่	ต้องการหนี

ความเจ็บปวด	หรือเหนื่อยล้ากับการต่อสู้กับความเศร้า	ดังนั้น	การเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายจึงเป็น

สิ่งสำาคัญในการดูแลบุคคลกลุ่มนี้	ซึ่งทำาได้โดยสอดส่อง	สังเกตสัญญาณเตือน	เช่น	รู้สึกเศร้ากว่า

ปกติ	แยกตัว	สั่งเสีย	พูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่	ใส่ใจรับฟัง	รับฟังปัญหาและความรู้สึก	ให้กำาลังใจ 

และให้ความหวังที่เป็นไปได้ท้ังนี้	 การถามเกี่ยวกับความคิดฆ่าตัวตายไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ

ฆ่าตัวตาย	ส่งต่อบุคคลเหล่านี้เข้าสู่การรักษาหรือปรับการรักษาให้เหมาะสมกับอาการของโรค

3. ภาวะถอนสุราและภาวะติดสุรา

	 เม่ือผู้ต้องขังท่ีมีภาวะติดสุรามีการหยุดดื่มสุราเฉียบพลับ	 มักมีอาการสั่น	 เหงื่อแตก	 

กระสบักระสา่ย	หแูวว่	ภาพหลอน	รูส้กึเหมือนมแีมลงมาไต่ตามตัว	ซ่ึงเปน็อาการของภาวะถอนสรุา	 

หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี	อาจทำาให้มีอาการชัก	สับสน	ไม่รู้เวลา	สถานที่	บุคคล	จนถึง

ขั้นเสียชีวิตได้ภาวะถอนสุรามักรุนแรงใน	36	ชั่วโมงแรก	หลังหยุดดื่ม	และอยู่ได้นานถึง	7	วัน

 การคัดกรอง:	 ผู้ต้องขังรายใหม่ควรได้รับการประเมินภาวะติดสุราและภาวะถอนสุรา	

เช่น	ก่อนเข้าเรือนจำาดื่มสุราเป็นประจำาหรือไม่	ดื่มล่าสุดเมื่อไร
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 แบบคัดกรอง: Alcohol	Withdrawal	Scale	(AWS)	และ	AUDIT
 การดูแลเบื้องต้น: แยกออกจากผู้ต้องขังอื่น	 ให้อยู่ในท่ีที่มีแสงสว่าง	 ดื่มนำ้าและ 
รับประทานอาหารให้เพียงพอ	ระวังการถูกทำาร้ายร่างกาย
ข้อคำานึงในการจำากัดพฤติกรรม
	 1.	 ใหค้วามรูแ้ละฝกึทกัษะเรือ่งการจดัการสถานการณท์ีม่ผู้ีต้องขงัมภีาวะกา้วร้าวรุนแรง
อย่างทั่วถึง
	 2.		ฝกึทกัษะการจำากดัพฤตกิรรมกา้วรา้วรนุแรงอยา่งถกูวธิ	ีและปลอดภยั	แต่ละคนต้อง
รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	จึงต้องมีการฝึกซ้อมแผน
	 3.		 รู้จักสังเกตสัญญาณเตือนของการก่อความรุนแรง	 เช่น	 ตาขวาง	 กำามือแน่น	 
ดูระมัดระวัง	กระสับกระส่าย	นั่งไม่ติดที่	พูดเสียงดัง	ตะโกนโวยวาย	หรืออาจจะเงียบไม่พูด
	 4.		ตั้งสติ	ไม่ตื่นตระหนก	เพราะอาจกระตุ้นอารมณ์ผู้ป่วยได้
	 5.		มีท่าทีที่เป็นมิตร	ไม่กระตุ้นความก้าวร้าวของผู้ป่วย
	 6.		ทมีตอ้งรูว้า่เมือ่จบัผูท่ี้มพีฤตกิรรมกา้วรา้วแลว้	จะนำาไปจำากดัพฤติกรรมด้วยการผกูมดั
ที่ใด	ด้วยวัสดุที่ปลอดภัยอะไร	ก่อนที่ทีมจะลงมือจับเสมอ
	 7.		มีการคลายการผูกมัดเป็นระยะ	โดยเฉพาะเมื่อรวบตัวด้วยผ้าในท่านอน
	 8.		แยกผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไว้ในท่ีปลอดภัย	 สังเกตได้ง่าย	 และปลอดภัยจากการ 
ถูกทำาร้ายร่างกาย

4. ภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น
	 ฝิ่น	(opium)	และอนุพันธ์ของฝิ่น	(opioid)	โดยฝิ่นเป็นสารตั้งต้นที่ถูกใช้มาตั้งแต่ในยุค
โบราณ	 และถูกพัฒนามาเป็นอนุพันธ์ของฝิ่นในเวลาต่อมา	 ตัวอย่างของอนุพันธ์ของฝิ่น	 ได้แก่	
มอร์ฟีน	 (Morphine)	 เมทาโดน	 (Methadone)	 และเมเพอริดีน	 (Meperidine,	 Pethidine)	 
ซึ่งถูกใช้ในการระงับความปวด	 เฟนตานิล	 (Fentanyl)	 ถูกใช้ในการดมยาสลบเพื่อการผ่าตัด	 
โคดิอีน	 (Codeine)	 ใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอ	 เป็นต้น	บ่อยครั้งที่ถูกนำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
จนเกิดภาวะพึ่งพา	 (Dependence)	 และส่งผลเสียต่อร่างกาย	 โดยผู้ป่วยท่ีใช้ฝ่ินหรืออนุพันธ์
ของฝิ่นในปริมาณที่มากและใช้มาเป็นระยะเวลานาน	 (เป็นสัปดาห์ถึงเป็นเดือน)	 เมื่อผู้ป่วยไม่ได้
รับสารเหล่านี้ต่อเนื่อง	 ได้รับในปริมาณท่ีลดลง	หรือหยุดใช้สารในทันที	 ผู้ป่วยจะเกิดภาวะถอน	
(Withdrawal)	จากการใช้ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น	ซึ่งอาการบางอย่างสามารถคงอยู่ได้เป็นเดือน
หลังจากภาวะถอนแล้ว	 ดังนั้นการประเมินที่ถูกต้องและให้การรักษาทันที	 จะช่วยลดความทุกข์
ทรมาน	ภาวะแทรกซ้อน	และการเสียชีวิตจากภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นได้	



56 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 รายการการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

ลำาดับ

ที่
บริการ/กิจกรรม เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ใน

การปฏิบัติ/

จำานวน

ผู้รับผิดชอบ

1 การคัดกรองและประเมิน 

โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	

แบบคัดกรองซึมเศร้าและ 

ฆ่าตัวตาย	(2Q	9Q	8Q)

ทุกราย

แรกรับ

เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน	

2 การคัดกรองภาวะสุขภาพจิต	 แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต

(PMHQ-Thai)

ทุกราย

แรกรับ

เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

3 การคัดกรองและประเมิน

อาการทางจิต	

แบบประเมินอาการทางจิต	

(กรมสุขภาพจิต)

ทุกราย

แรกรับ

เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

4 การคัดกรองและประเมิน

ภาวะอาการถอนสุรา	

แบบประเมินภาวะอาการถอน

สุรา	(AWS)

ทุกราย เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

5 การคัดกรองและประเมิน

ภาวะติดสุรา

แบบประเมินภาวะติดสุรา	

(AUDIT)

ทุกราย เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

6 การคัดกรองภาวะการติดฝิ่น

และอนุพันธ์ของฝิ่น

แบบประเมินภาวะการติดฝิ่น

และอนุพันธ์ของฝิ่น	(COWS)

ทุกราย

ที่มีประวัติ

เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

7 การบริการให้คำาปรึกษา 

ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวช

เฉพาะราย

ที่มีปัญหา

เรือนจำา	

ทัณฑสถานและ

โรงพยาบาล 

แม่ข่าย

8 การให้บริการตรวจรักษา 

ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช 

ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

เข้าไปตรวจในเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน	และ/หรือตรวจผ่าน

ระบบ	Telepsychiatry

อย่างน้อย

เดือนละ	 

1	ครั้ง

เรือนจำา	

ทัณฑสถาน	

โรงพยาบาล

แม่ข่าย	และ

โรงพยาบาล

จิตเวช

9 การส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช

ไปรับการรักษานอกเรือนจำา

หนังสือส่งตัว เมื่อมี	case เรือนจำา	

ทัณฑสถานและ

โรงพยาบาล

แม่ข่าย
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ลำาดับ

ที่
บริการ/กิจกรรม เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ใน

การปฏิบัติ/

จำานวน

ผู้รับผิดชอบ

10 การเตรียมความพร้อมผู้ต้อง

ขังป่วยจิตเวชก่อนปล่อย

โปรแกรมเตรียมความพร้อม 

ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชก่อนปล่อย

ทุกราย 

ก่อนปล่อย

เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

11 การติดตามดูแลผู้ต้องขังป่วย

จิตเวชภายหลังปล่อยตัว

เรือนจำาและทัณฑสถานทำาหนังสือ 

ส่งต่อข้อมูลให้สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและ 

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยกลับไปอยู่	

รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 

กรมสุขภาพจิตในพื้นที่นั้นๆ	หรือ

สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

ทุกราย สำานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด	 

โรงพยาบาล 

แม่ข่าย	 

โรงพยาบาล

ในพื้นที่ที่กลับ

ไปอยู่	และโรง

พยาบาลจิตเวช

12 การบันทึกข้อมูลลงในฐาน

ข้อมูลนิติจิตเวช

ฐานข้อมูลนิติจิตเวช ทุกราย เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน	

โรงพยาบาล

แม่ข่าย	และ

โรงพยาบาล

จิตเวช

13 การจัดให้มีเตียงรองรับ 

ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช

อย่างน้อย	 

2	เตียง 

(ชาย	1	 

หญิง	1)

โรงพยาบาล 

แม่ข่าย	และ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

14 การตรวจวินิจฉัย 

ทางจิตวิทยา

เมื่อมี	case	 

ที่จำาเป็น

เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน	

โรงพยาบาล

แม่ข่าย	และ

โรงพยาบาล

จิตเวช

หมายเหตุ:  กรณทีีโ่รงพยาบาลแมข่า่ยไมส่ามารถจดับริการสุขภาพจิตและจติเวชได้	ใหร้อ้งขอความชว่ยเหลือ 

จาก	 โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก	 กองทัพเรือ	 กองทัพอากาศ	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 

โรงพยาบาลจิตเวช	โรงพยาบาลอื่นๆ	หรือจิตอาสาอื่นๆ	ให้มาช่วยจัดบริการหรือกิจกรรมแทน
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การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ	Telepsychiatry

	 ประเทศไทยเริ่มมีการนำาระบบจิตเวชทางไกล	หรือ	 Telepsychiatry	 มาใช้ในการให้

บริการกับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ช่วยให้ 

ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยโต้ตอบกันทางไกลแบบทันท่วงที	 โดยสถาบัน

กัลยาณ์ราชนครินทร์	 กรมสุขภาพจิต	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการนิติสุขภาพจิตมาต้ังแต่	 

ปี	 พ.ศ.	 2514	 และได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตของ

ประเทศไทย	ทัง้ดา้นบรกิารและวิชาการ	ดงันัน้	ในปี	พ.ศ.	2559	สถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร	์จงึได้เริม่

นำาระบบ	Telepsychiatry	มาดำาเนนิการรว่มกบัเรอืนจำาพเิศษธนบรีุ	ซ่ึงผูต้้องขงัปว่ยจติเวชรายแรก

เปน็ผูต้้องขงัทีม่โีรคตดิตอ่ทางกายรว่มดว้ย	ทำาใหไ้มส่ามารถนำาออกมารบัการตรวจทีส่ถาบันฯ	ได	้ 

จึงให้บริการผ่านระบบ	Telepsychiatry	ซึ่งผลการดำาเนินการกับผู้ป่วยรายแรกเป็นที่พอใจของ 

ทั้งสองหน่วยงาน	 หลังจากน้ันสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จึงได้ดำาเนินการพัฒนาการให้บริการ

ผา่นระบบ	Telepsychiatry	มาอยา่งตอ่เนือ่ง	และในป	ีพ.ศ.	2562	เกดิความรว่มมอืของ	3	หนว่ยงาน	 

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงยุติธรรม	 (กรมราชทัณฑ์)	 และสำานักงานหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาตไิด้ลงนามบันทึกความรว่มมอืเพ่ือพฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุสำาหรบัผูต้้องขงั

ในเรอืนจำาและทัณฑสถาน	เพิม่ศกัยภาพสถานพยาบาลในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	ใหผู้ต้้องขงัเขา้

ถงึบรกิารท่ีจำาเปน็	โดยสนับสนุนให้มกีารนำาระบบ	Telepsychiatry	มาใชใ้หค้รอบคลมุทกุเรือนจำา 

และทัณฑสถานทั่วประเทศ

	 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบ	 Telepsychiatry	 สำาหรับผู้ต้องขัง

ในเรือนจำาและทัณฑสถานมาอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	 

มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 ลดขั้นตอน	 ลดเอกสาร	 ลดระยะเวลารอคอยการตรวจใน 

สถานพยาบาล	ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและลดอาการกำาเริบซำ้า	 ไม่ต้อง

นำาผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำา	ลดความเสี่ยงของทีมสหวิชาชีพในการเข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำา

และทัณฑสถาน	และลดความเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังขณะออกนอกเรือนจำา	นอกจากนี ้

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม	 กำาหนดให้การดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเป็น

นโยบายสำาคัญ	 ทำาให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาตามข้อกำาหนดของสหประชาชาติตามที่กำาหนดไว้

ใน	Mandela	rule	และ	Bangkok	rule	กล่าวคือ	ผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ 

บทที่ 3
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ต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์	 และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำานึงถึงความต้องการ 

ขั้นพื้นฐานโดยไม่เลือกปฏิบัติ	รวมทั้งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	2030	(Sustainable	 

Development	 Goals-SDGs)	 คือการที่ผู้ต้องขังมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 ลดความ 

เหลื่อมลำ้า	และสังคมสงบสุข	ยุติธรรม	ไม่แบ่งแยก	ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ	อันจะนำามา

ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขังทั่วประเทศต่อไป

	 ประโยชน์ของการให้บริการตรวจจิตเวชทางไกล

	 1.		ช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถานได้เข้าถึงระบบการบำาบัดรักษา	 รวมทั้ง

เป็นการขยายงานบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยมากขึ้น	

	 2.		 ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธิผล	(Cost	Efficiencies)	เนือ่งจากชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยใน

การรักษาพยาบาลโดยรวม	และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาโรค	อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของ

แพทยใ์นการเดนิทางเพือ่มารกัษาพยาบาล	และชว่ยใหผู้้ปว่ยลดระยะเวลาการรอคอยเพ่ือเขา้รับ

การรักษาได้	

	 เกณฑ์การประเมินผู้ต้องขังเข้าระบบ	Telepsychiatry

 ผู้ต้องขังรายใหม่

	 1.	 ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชรายใหม่

	 2.	 ผู้ต้องขังเข้าใหม่คัดกรองแล้วพบอาการทางจิตเวช

	 3.	 ผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถานระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีอาการทางจิต	

	 4.	 มีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อน	 แต่ไม่เคยมีประวัติการรักษาในเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน

 ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชรายเก่า

	 1.	 มีประวัติการรักษาทางจิตเวชในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 2.	 ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวชสงบเพื่อติดตามผลการรักษา	

	 3.	 ผู้ต้องขังที่มีความจำาเป็นต้องปรับการรักษา

	 ลักษณะของผู้ต้องขังที่ไม่ควรนำาเข้าระบบ	Telepsychiatry

	 1.		มีลักษณะการแกล้งป่วย	 หรือต้องการตรวจประเมินโดยละเอียดซึ่งกรณีนี้ควร 

มีทีมสหวิชาชีพในการประเมิน



แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน 61

	 2.		ภาวะฉุกเฉินทางกายหรือทางจิตเวช

	 3.		 โรคทางกายและทางสมองที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตเวช	เช่น	ชัก	เพ้อ	สับสน

	 4.		กรณีที่ต้องการผลการตรวจประเมินเพื่อใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย

	 5.		แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์

	 บทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพ

	 1.		พยาบาลหรือนักจิตวิทยาในเรือนจำาและทัณฑสถาน	มีหน้าที่ดังนี้

	 	 1.1		 ประเมินคัดกรองผู้ต้องขังป่วยจิตเวชว่ามีอาการทางจิตเวชตามเกณฑ์กำาหนด	

	 	 1.2		 ประเมนิอาการทางจิตเวชเพือ่รายงานลักษณะอาการดงักลา่วใหจิ้ตแพทยท์ราบ

	 	 1.3		 แจ้งรายชือ่ผูต้อ้งขงัป่วยจิตเวชตามเกณฑต์ามแบบรายงานขอ้มูลผูต้้องขังปว่ย

จิตเวชให้กับผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลแม่ข่าย	หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

	 	 1.4		 เจ้าหน้าที่อธิบายและให้ข้อมูลกับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชเพ่ือยินยอมรักษาผ่าน

ระบบ	Telepsychiatry	(ควรมี)

	 	 1.5		 แนะนำาวธิกีารปฏบิตัติวัหลงัรบัการรักษา	และสังเกตผลขา้งเคยีงจากการใชย้า

ทางจิตเวช

	 2.		ผูร้บัผดิชอบในโรงพยาบาลแมข่า่ย	หรอืโรงพยาบาลในสงักดักรมสขุภาพจติ	มหีนา้ที ่

รับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวชตามเกณฑ์	 พร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ 

เวชระเบียน	ทีมสหวิชาชีพ	เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์	(IT)	ดำาเนินการต่อ

	 3.		 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน	มีหน้าที่ทำาแฟ้มเวชระเบียน	พร้อมทั้งเปิดระบบเวชระเบียน

	 4.		 เจา้หนา้ทีส่ทิธบิตัร	มหีนา้ทีต่รวจสอบสทิธกิารรักษา	พร้อมท้ังพิมพ์ใบตรวจสอบสิทธิ์

	 5.		 ทีมสหวิชาชีพ	ได้แก่	นักจิตวิทยาคลินิก	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	มีหน้าท่ีดังน้ี

	 	 5.1		 รบัการประสานจากผูร้บัผดิชอบในโรงพยาบาลแม่ข่าย	หรือโรงพยาบาลในสังกดั

กรมสุขภาพจิต	เกี่ยวกับรายชื่อผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานที่จะเข้ารับประเมินสภาพจิต

	 	 5.2		 ตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน	 เกี่ยวกับจำานวนแฟ้มผู้ต้องขัง	 ตรวจสอบรายชื่อ 

ผู้ต้องขังว่าตรงกับที่โรงพยาบาลแม่ข่าย	หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตแจ้งไว้	

	 	 5.3		 พร้อมทั้งส่งเวชระเบียนส่งเข้าห้อง	Telepsychiatry	

	 	 5.4		 เมื่อเกิดปัญหาในการเช่ือมต่อสัญญาณ	 ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์

คอมพิวเตอร์	(IT)	เพื่อดำาเนินการแก้ไข



62 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 	 5.5		 ติดต่อกับญาติผู้ต้องขังเกี่ยวกับการมารับยาในรายท่ีผู้ต้องขังมีสิทธิในการเบิก

ค่ารักษาได้

	 6.		พยาบาลจติเวชชมุชน	หรอื	พยาบาลจิตเวช	มหีนา้ท่ีตรวจสอบคำาส่ังจิตแพทยใ์นกรณี

ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษเพื่อติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษต่อไป

	 7.		จิตแพทย์	มีหน้าที่ดังนี้

	 	 7.1		 รับทราบสภาพปัญหาผู้ต้องขัง	 อาการและวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อนำาไปสู่

การวินิจฉัยทางคลินิก

	 	 7.2		 สั่งการรักษาและกำาหนดวิธีการในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง

	 	 7.3		 ประสานทีมสหวิชาชีพ	พยาบาลวิชาชีพ	 หรือนักจิตวิทยาประจำาเรือนจำาหรือ

ทัณฑสถานเพื่อติดตามผลการรักษาและการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 	 7.3.1	 กรณีผู้ต้องขังที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจะประสานพยาบาลวิชาชีพ	

หรือนักจิตวิทยาประจำาเรือนจำาเพื่อส่งตัวผู้ต้องขังมารับการบำาบัดรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชใน

พื้นที่รับผิดชอบตามเขตสุขภาพ

	 	 	 	 7.3.2		กรณีสงสัยว่าผู้ต้องขังที่มีภาวะทางกาย	 อาจให้คำาแนะนำาพยาบาล

วิชาชีพ	หรือนักจิตวิทยาประจำาเรือนจำาส่งปรึกษาแพทย์ทางกายเพื่อรับการตรวจรักษาต่อไป

	 	 7.4		 ผู้ต้องขังรายท่ีใกล้พ้นโทษ	 จิตแพทย์ประสานพยาบาลชุมชน	 หรือพยาบาล

จิตเวช	เพื่อติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

	 	 7.5		 ออกเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องขังในบางกรณี	 เช่น	

ใบรบัรองแพทยท์ีม่รีายการเวชภณัฑเ์พือ่สง่เวชภณัฑเ์ขา้ไปในเรือนจำาและทณัฑสถานใหผู้้ต้องขงั

	 8.	 บุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 มีหน้าที่รับยาและใบรับรอง

แพทย์จากสถานพยาบาลที่ให้การรักษาผ่านระบบ	Telepsychiatry

	 ขัน้ตอนในการนำาระบบ	Telepsychiatry	สำาหรับผูต้อ้งขังในเรอืนจำาและทณัฑสถาน

ไปปฏิบัติ	

	 การนำาระบบ	 Telepsychiatry	 ไปปฏิบัติสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.  ประเมินผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานก่อนนำาเข้าระบบ Telepsychiatry

	 	 พยาบาลวิชาชีพ	นักจติวิทยา	หรอืพยาบาลผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพจติของโรงพยาบาล 

แมข่า่ยเรือนจำา	หรอืโรงพยาบาลในสงักัดกรมสขุภาพจติจะเปน็ผูป้ระเมนิ	โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ
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ผู้ต้องขังก่อนนำาเข้าตรวจผ่านระบบ	Telepsychiatry	ดังนี้	

	 	 1.		ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชรายใหม่	

	 	 2.		ผู้ต้องขังรายใหม่คัดกรองแล้วพบอาการทางจิตเวช	

	 	 3.		ผู้ต้องขังท่ีอยู่เรือนจำามาสักระยะและเร่ิมมีอาการทางจิตระหว่างอยู่ในเรือนจำา

และทัณฑสถาน	

	 	 4.		มปีระวตักิารรกัษาทางจติเวชมากอ่น	แต่ไมเ่คยมปีระวติัการรักษาในเรอืนจำาและ

ทัณฑสถาน	

	 	 5.		มีประวัติการรักษาทางจิตเวชในเรือนจำาและทัณฑสถาน	

	 	 6.		ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวชสงบเพื่อติดตามผลการรักษา

	 	 7.		ผู้ต้องขังที่มีความจำาเป็นต้องปรับการรักษา	 ในบางพื้นที่	 โรงพยาบาลแม่ข่าย

ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	 โดยทีม

สหวิชาชีพจะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตซำ้า	 เพื่อคัดกรองว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ	

Telepsychiatry	ได้หรือไม่

 2.  ประเมินสภาพจิตเบื้องต้น

	 	 พยาบาลวิชาชีพ	 หรือนักจิตวิทยาในเรือนจำา	 พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงาน 

สุขภาพจิตของโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต	 

จะทำาการประเมินภาวะทางจิตเวช	และรายงานลักษณะอาการดังกล่าวให้จิตแพทย์ทราบ

  หมายเหตุ สำาหรับผู้ต้องขังที่รับไว้มากกว่า	1	สัปดาห์	ไม่ต้องทำาแบบประเมินภาวะ

ถอนสุรา	(AWS)	

 3.  ส่งรายชื่อให้ผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายเรือนจำา

	 	 พยาบาลวชิาชพี	หรอืนกัจติวทิยาในเรอืนจำา	แจง้รายชือ่ผูต้้องขงัปว่ยจิตเวชตามเกณฑ์

ตามแบบรายงานข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชให้กับผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลแม่ข่ายเรือนจำาหรือ

โรงพยาบาลในสังกัดกรมสขุภาพจติ	รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัรายชือ่ผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวชตามเกณฑ	์

 4.  ส่งข้อมูลให้ทีม (เวชระเบียน ทีมสหวิชาชีพ ศูนย์คอมพิวเตอร์)

	 	 พยาบาลวิชาชีพ	 หรือนักจิตวิทยาในเรือนจำา	 ส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียน	 

ทีมสหวิชาชีพ	เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำาเนินการต่อ

 5.  จัดเตรียมแฟ้มและเปิดระบบเวชระเบียน

	 	 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน	ทำาแฟ้มเวชระเบียนพร้อมทั้งเปิดระบบเวชระเบียน
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 6.  เปิดสิทธิและตรวจสอบสิทธิ

	 	 เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร	ตรวจสอบสิทธิการรักษา	พร้อมทั้งพิมพ์ใบตรวจสอบสิทธิ

 7.  นำาแฟ้มเข้าห้องตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry

	 	 ทีมสหวิชาชีพ	รับการประสานรายชื่อผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานที่จะเข้ารับ 

ประเมินสภาพจิต	 ตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียนเกี่ยวกับจำานวนแฟ้มผู้ต้องขัง	 ตรวจสอบรายชื่อ 

ผู้ต้องขังว่าตรงกับที่ผู้รับผิดชอบแจ้งไว้	พร้อมทั้งส่งเวชระเบียนส่งเข้าห้องตรวจรักษา	

 8.  ดำาเนินการตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry

	 	 จติแพทย	์ประเมินสภาพปัญหาและอาการของผูต้้องขงั	หลงัจากนัน้ทำาการวเิคราะห์

สภาพปัญหาเพื่อนำาไปสู่การวินิจฉัยทางคลินิก	 สั่งการรักษา	 และกำาหนดวิธีการในการดูแล 

ช่วยเหลือผู้ต้องขัง	

 9.  ส่งข้อมูลกลับเรือนจำา

	 	 จิตแพทยอ์อกเอกสารทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูต้อ้งขงัในบางกรณ	ีเชน่	

ใบรบัรองแพทยท์ีม่รีายการเวชภณัฑเ์พือ่สง่เวชภณัฑเ์ขา้ไปในเรือนจำาและทณัฑสถานใหผู้้ต้องขงั

 10. รับยาและใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

	 	 บุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจำา	 รับยาและใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 

แมข่า่ยหรอืโรงพยาบาลในสงักดักรมสขุภาพจติทีท่ำาการตรวจเพือ่นำาสง่ใหผู้ต้อ้งขังตอ่ไป	หรอืทมี 

สหวชิาชพีตดิตอ่กบัญาตผิูต้อ้งขงัให้มารบัยาในรายทีผู่ต้อ้งขงัมสีทิธใินการเบกิคา่รักษาพยาบาลได้

 11. ติดตามการรักษา

	 	 จิตแพทย์ประสานทีมสหวิชาชีพและพยาบาลวิชาชีพ	หรือนักจิตวิทยาเรือนจำา	เพื่อ

ตดิตามผลการรกัษาและการชว่ยเหลอืในกรณตีา่งๆ	เชน่	กรณผีูต้อ้งขงัทีม่ภีาวะฉกุเฉนิทางจติเวช

จะประสานพยาบาลวิชาชพี	หรอืนกัจติวทิยาในเรอืนจำาเพือ่สง่ตัวผูต้้องขงัมารับการบำาบดัรักษาที่

โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบตามเขตบริการสุขภาพ	หรือกรณีสงสัยว่าผู้ต้องขังที่มีภาวะ

ทางกาย	อาจให้คำาแนะนำาพยาบาลวิชาชีพ	หรือนักจิตวิทยาในเรือนจำา	ส่งผู้ต้องขังคนดังกล่าวไป

ปรึกษาแพทย์ทางกายเพื่อรับการตรวจรักษาต่อไป	 ส่วนผู้ต้องขังรายที่ใกล้จะพ้นโทษ	 จิตแพทย์

ประสานพยาบาลนิติจิตเวชชุมชนเพื่อติดตามผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
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การส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช

	 ปญัหาทีพ่บบ่อยเมือ่ผูต้้องขังป่วยจติเวชไดร้บัการปลอ่ยตัว	คอื	การทีผู่ต้้องขงัปว่ยจติเวช

ไม่ไดร้บัการสง่ตอ่ข้อมลูการรกัษาและไมม่ยีาทางจติเวชจากสถานพยาบาลเมือ่ปลอ่ยตัว	อาจเนือ่ง

มาจากการปล่อยตัวตามคำาสั่งศาลท่ีไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้ามาก่อน	หรือขาดการประสานข้อมูล 

ผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวชภายในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	และเมือ่ผูต้้องขังปว่ยจิตเวชได้รับการปล่อยตัว 

จึงทำาให้ขาดการเช่ือมระบบบริการสาธารณสุขเมื่อพ้นโทษ	 ปัญหาดังกล่าวนำามาซึ่งการกำาหนด

แนวทางเพื่อป้องกันการกระทำาผิดซำ้าจากอาการทางจิตกำาเริบ	โดยมีขั้นตอนดังนี้	

	 1.		การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ	

	 2.		การดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาหรือใกล้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตกำาเริบ	

	 3.	 การติดตามดูแลผู้ต้องขังหลังได้รับการปล่อยตัวหรือพ้นโทษ

	 การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ	

	 1.		แสดงสัญลักษณ์ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	 ที่ทะเบียนผู้ต้องขัง	 เพื่อประสานงานกับส่วน

ควบคมุ	ดแูล	และปลอ่ยตวัผูต้้องขัง	เพือ่สง่ตอ่ขอ้มูลให้สถานพยาบาลในการสรปุขอ้มลู	หรือเตรยีม

หนังสือส่งรักษาต่อ	และเตรียมยาทางจิตเวชประมาณ	2-4	สัปดาห์	ให้กับผู้ต้องขังเมื่อปล่อยตัว	

	 2.		 ให้ความรู้แก่	ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา	(อสรจ.)	เรื่อง

สิทธิการรักษาเมื่อพ้นโทษ

	 3.		หน่วยงานที่ดำาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 แจ้งปัญหาของผู้ต้องขัง

กลุ่มเสี่ยง	และกลุ่มป่วย	เพื่อนำาข้อมูลมาทบทวน	และวางแผนช่วยเหลือต่อไป

	 4.		ทบทวนรายชื่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวชกับทัณฑปฏิบัติหรือส่วนควบคุมทุก	 3-6	 เดือน	

เพื่อป้องกันกรณีผู้ต้องขังที่ได้รับอภัยโทษ	หรือได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ทราบล่วงหน้า

	 5.		มีทะเบียนรายชื่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	ประกอบด้วย	

	 	 5.1		 ข้อมูลส่วนบุคคล	ชื่อ	สกุล	อายุ	เลขบัตรประชาชน	ที่อยู่ตามภูมิลำาเนา	และที่

อยู่หากพ้นโทษ	

บทที่ 4
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	 	 5.2		 บคุคลท่ีตดิต่อไดห้รอืบุคคลท่ีมาเยีย่ม	ชือ่	นามสกุล	ความสมัพนัธ	์เบอรโ์ทรศพัท	์

โรงพยาบาลจิตเวชในเขตรับผิดชอบ	

	 	 5.3		 ขั้นตอนทางคดีและวันพ้นโทษ	

	 6.	 อบรมผู้ต้องขังท่ีเป็นหัวหน้าห้อง	และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา	ในเร่ืองต่อไปน้ี	

	 	 6.1		 ภาวะซึมเศร้า	

	 	 6.2		 โรคจิต	

	 	 6.3		 โรคติดสุราและภาวะเพ้อจากการถอนสุรา	

	 	 6.4		 สญัญาณเตอืนของพฤตกิรรมกา้วรา้วรนุแรง	การจำากดัพฤตกิรรมกา้วรา้วรนุแรง

อย่างปลอดภัยเหมาะสมกับบริบท	และรายงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็วและปลอดภัย

	 การดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาหรือใกล้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตกำาเริบ	

	 โรคจิตเวช	มีโอกาสกลับเป็นซำ้าหรือกำาเริบได้	สาเหตุที่สำาคัญคือ	การขาดการรักษาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง	มคีวามเครยีดอยา่งมาก	การตอ้งโทษเปน็วิกฤตชวีติของผูต้อ้งขงั	โดยเฉพาะผูป้ว่ยจติเวชนัน้	 

มักเป็นผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัว	 เกิดความเครียดได้ง่าย	 การถูกควบคุมตัวในเรือนจำาและ

ทัณฑสถานจะสง่ผลกระทบโดยตรงกบัผูต้อ้งขังและครอบครวั	เชน่	การสญูเสยีอสิรภาพ	ขาดรายได้	 

สญูเสยีโอกาสตา่งๆ	ทางสงัคม	ครอบครวัเกดิความเดอืดร้อน	ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนส่งผลใหผู้ต้้องขัง 

มีความเครียด	และเสี่ยงต่อการกลับเป็นซำ้า	หรือการกำาเริบของอาการทางจิต	

	 วิธีป้องกันการกลับเป็นซำ้าในผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่สำาคัญ	ได้แก่

	 1.		 ดูแลใหไ้ดร้บัยาอยา่งสมำา่เสมอ	ไมล่ดหรอืหยุดยาเอง	แมว้า่อาการเปน็ปกตแิลว้กต็าม

	 2.		สังเกตอาการเตือนก่อนอาการทางจิตกำาเริบรุนแรง	เช่น	นอนไม่หลับ	นอนน้อยหรือ	

อดนอน	วิตกกังวลง่ายขึ้น	กระวนกระวาย	อยู่ไม่นิ่ง	ปวดศีรษะบ่อยและรุนแรงขึ้น	หงุดหงิดง่าย	

ซึม	แยกตัว	มีท่าทีระมัดระวังไม่ไว้วางใจคนอื่น	หากพบอาการดังกล่าว	ควรรีบนำาผู้ต้องขังไปพบ

แพทย์โดยเร็ว

	 3.		แนะนำาผู้ต้องขัง	ญาติ	และผู้ดูแล	หลีกเลี่ยงหรือลดความขัดแย้ง	ความตึงเครียดที่มี

ต่อกัน	เช่น	ตำาหนิ	วิพากษ์วิจารณ์	หรือไม่สนใจ	โกรธ	รังเกียจ	คอยจับผิด	หรือทอดทิ้ง	

	 4.		แนะนำาญาติหรือผู้ดูแล	ลดการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ต้องขัง	ในลักษณะก้าวก่าย	บังคับ

มากเกินไป	ควรให้ผู้ต้องขังได้เป็นตัวของตัวเองพอสมควร
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	 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจิตเวช	 มักคิดว่าตนเองไม่ป่วยหรือหากป่วยก็คิดว่าตนเองหายจากโรค

ทางจิตเวชแล้ว	จึงไม่อยากรับประทานยาทางจิตเวช	ซึ่งผู้ดูแลควรพูดเกลี้ยกล่อม	ชักจูง	ให้รักษา

อาการทีท่ำาให้ผูป้่วยรู้สกึเปน็ทกุข	์หรืออาการทางกายทีเ่กิดขึน้	เช่น	นอนไมห่ลับ	ปวดศรีษะ	หรือ

มีเสียงมารบกวนโดยไม่เห็นตัวผู้พูด	(อาการหูแว่ว)	เป็นต้น	หากผู้ป่วยเริ่มไม่ร่วมมือในการรักษา	

ควรส่งปรึกษาแพทย์เพื่อปรับการรักษาให้เหมาะสมอย่างทันท่วงที	ไม่ควรปล่อยผู้ป่วยทิ้งไว้	โดย 

ไมไ่ดร้บัการรกัษา	เนือ่งจากอาการของโรคจะกำาเรบิ	มผีลใหผู้ป้ว่ยมพีฤติกรรมรนุแรง	และกอ่คดซีำา้	 

รวมทั้งการรักษาผู้ป่วยจะเป็นไปอย่างยากลำาบากมากยิ่งขึ้น	

	 เมื่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวชท่ีมีภาวะอันตรายหรือไม่มีญาติได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำา	

ควรดำาเนินการดังนี้	

	 1.		 ใหส้ถานพยาบาลประเมนิอาการเบือ้งตน้	ถา้เปน็ผูป้ว่ยจติเวชอยูแ่ลว้	ใหป้ระสานงาน 

กบัสถานบำาบดัรกัษาหรอืโรงพยาบาล	เพือ่สง่รกัษาอาการทางจติ	ตามพระราชบญัญตัสิขุภาพจติ	 

พ.ศ.	2551	มาตรา	22	และ	25	เพือ่ป้องกนัภาวะอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากความรนุแรงของอาการ

ทางจิต	(ตามเอกสารหมายเลข	1)

	 2.		กรณีพบผู้ต้องขังป่วยจิตเวชถึงกำาหนดปล่อยตัว	 และไม่มีผู้ดูแลให้แจ้งหน่วยงาน

ด้านสงเคราะห์และสวัสดิการ	 หรือแจ้งสถานบำาบัดรักษา	 ส่งรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตาม 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต	พ.ศ.	2551	มาตรา	41	

	 3.		 บันทกึตามแบบฟอรม์ขอ้มลูพฤตกิรรมทีเ่ปน็ปญัหาทางจิตเวช	แนบในการส่งผู้ต้องขงั 

ป่วยมารักษา	 (ตามเอกสารหมายเลข	 2)	 และถ้ามีภาวะฉุกเฉินให้บันทึกในแบบฟอร์มประเมิน

ภาวะฉุกเฉินมาด้วย	(ตามเอกสารหมายเลข	3)

	 การส่งต่อและติดตามดูแลเมื่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการปล่อยตัว

	 การสง่ตอ่ในระบบสขุภาพจากเรอืนจำาสูส่าธารณสขุในพืน้ทีเ่มือ่ผูต้้องขงัปว่ยจติเวชได้รบั

การปล่อยตัวน้ัน	 ช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	 ลดการกำาเริบและกลับ 

เป็นซำ้าจากการขาดการรักษาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งสถานพยาบาลในเรือนจำาและทัณฑสถานนั้น	 

ควรดำาเนินการดังนี้	

	 1.		ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลังพ้นโทษ

	 2.		ทำาหนงัสอืประสานกบัสำานกังานสาธารณสุขจังหวดัตามพ้ืนท่ีท่ีผู้ต้องขังจะกลับไปอยู	่

โรงพยาบาลในพืน้ที	่หรอืสำานกัอนามยั	ในสงักดักรงุเทพมหานคร	และโรงพยาบาลจิตเวชในพืน้ที	่
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เพ่ือแจง้ใหท้ราบวา่ผูต้อ้งขังไดร้บัการปลอ่ยตวัแลว้	(ตามเอกสารหมายเลข	4)	โดยเนน้เรือ่งความลบั	 

ความเจ็บป่วย	การก่อคดี	และให้ผู้ต้องขังลงนามยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล	รวมทั้งประสานญาติ

	 3.	 มอบหนงัสอืสง่ตวัและยาทางจติเวชใหผู้ต้อ้งขงัอยา่งนอ้ย	2-4	สปัดาห	์และแจง้ขอ้มลู

เรื่องสิทธิ์การรักษาเมื่อพ้นโทษ

	 4.	 การประเมินผลการดูแล	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมผู้ดูแล	 และผู้ควบคุม 

ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานทุก	6	เดือน	ถึง	1	ปี	เพ่ือความต่อเน่ืองในการดูแลและพัฒนางาน
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โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำาหรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวช

	 โปรแกรมการเตรยีมความพร้อมกอ่นปลอ่ยสำาหรบัผูต้อ้งขงัปว่ยจิตเวช	หมายถงึ	กจิกรรม

การอบรมแก้ไขฟื้นฟูคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่บกพร่องและสังคมไม่พึงปรารถนา	

ใหก้ลบัเปน็บคุคลทีมี่คณุสมบัตหิรอืพฤตกิรรมทีส่งัคมพงึปรารถนาภายหลงัพน้โทษ	ซึง่ผูต้อ้งขงัที่

ไดร้บัการปลอ่ยตวั	บางครัง้จะมผีูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวชร่วมด้วย	ในการเตรียมความพร้อมกอ่น

ปล่อยผู้ต้องขังป่วยจิตเวชเป็นสิ่งสำาคัญ	เป็นการเตรียมผู้ต้องขังให้มีความพร้อมก่อนที่จะกลับไป

ใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้ตามปกติ	 ลดระยะเวลาการกลับเป็นซำ้าของโรค	 ลดภาระในการดูแล

ของครอบครัว	สังคม	และเป็นการป้องกันการก่อคดีซำ้าจากภาวะอาการทางจิตกำาเริบ

	 วัตถุประสงค์

	 ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 มีทักษะในการดูแลตนเอง	

สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและครอบครัวได้ตามอัตภาพ

	 การดำาเนินกิจกรรม	

	 โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำาหรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	 ประกอบด้วย	 

7	กิจกรรม	ใช้เวลากิจกรรมละ	60-90	นาที	ดังนี้

	 1.		การเจ็บป่วยทางจิต	 	

	 2.		การรักษาด้วยยาทางจิตเวช	 	 		 		 	 	

	 3.		การเฝ้าระวังอาการทางจิตกำาเริบ   

	 4.		การเห็นคุณค่าในตัวเอง	(Self-Esteem)

	 5.		การพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาและความเครียด	 		 		 	

	 6.	 การเกิดพฤติกรรมรุนแรง	การป้องกันและการจัดการกับความโกรธ

	 7.		การสนับสนุนทางสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม	

บทที่ 5
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	 ผู้ใช้โปรแกรม

	 ทีมสหวิชาชีพในเรือนจำาและทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์	 ได้แก่	 พยาบาลวิชาชีพ	 

นักจิตวิทยาคลินิก	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	

	 การประเมินผล

	 ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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	 กิจกรรมที่	1	การเจ็บป่วยทางจิต	

 ระยะเวลา 60 นาที 

วัตถุประสงค์

	 1.		 เพื่อให้สมาชิก	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	สาเหตุ	อาการและการรักษาของโรคจิต

	 2.		 เพือ่ใหส้มาชกิสามารถบอกถงึความหมายของโรคจิต	ปจัจัยทีท่ำาใหเ้กิดการปว่ยและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการป่วยจิตเวช

เนื้อหา

	 การใหข้อ้มลูความรูเ้กีย่วกบัโรค	ความหมายของโรค	สาเหต	ุอาการ	และการรกัษาผูป้ว่ย

โรคจิต	เป็นการช่วยให้ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชและสมาชิกในครอบครัว	ได้รับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ

และการเจบ็ปว่ยทางจิตตามความเปน็จรงิ	เกดิความกระตอืรอืรน้วา่ตนเองจะต้องปฏิบัติตวัอยา่งไร 

ที่จะทำาให้มีอาการดีขึ้น	และให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี	

เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

5	นาที 1.	 ผู้บำาบัดกล่าวทักทายแนะนำาตนเองและให้สมาชิกแนะนำาตนเอง	โดยบอก

ถึงชื่อ-สกุล	อายุ	

10	นาที 2.	 ผู้บำาบัดชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อย	 รายละเอียดกิจกรรมโดยย่อในแต่ละครั้ง	 ข้อตกลงในการเข้า

ร่วมกิจกรรม	และประโยชน์ที่จะได้รับโดยแจ้งวัน	เวลา	สถานที่ในการเข้า

ร่วมกิจกรรม	หลังจากนั้น	ผู้บำาบัดสรุปและเน้นยำ้าเรื่องการรักษาความลับ

ของสมาชกิเพือ่ใหเ้กดิความไวว้างใจ	หลงัจากนัน้นำาเขา้สูก่จิกรรมในครัง้ที	่

1	และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ให้สมาชิกทราบ

20	นาที 3.	 ให้สมาชิกเขียนเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยทางจิตเวชของตนเองตาม

ใบงานท่ี	 1/1	 และให้สมาชิกอ่านให้สมาชิกในกลุ่มฟัง	 และผู้บำาบัดสรุป

ประเด็น	ดังนี้

3.1	 มีอาการป่วยเป็นอย่างไร	สาเหตุที่ทำาให้มีอาการป่วย	

3.2	 ระยะเวลาของการป่วย	เคยรับการรักษาที่ใด	

3.3	 มีความคิดหรือมีความรู้สึกอย่างไรต่อการเจ็บป่วยของตนเอง

3.4	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย

ใบงานที่	1/1
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เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

15	นาที 4.	 ผู้บำาบัดให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป่วยทางจิตแก่สมาชิก	ตามใบความรู้

ที่	1/1

ใบความรู้ที่	1/1

10	นาที 5.	 ให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยและสรุปกิจกรรมที่ได้	ผู้บำาบัดสรุปเพิ่มเติมและ

นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

การประเมินผลกิจกรรม

	 ประเมนิผลกจิกรรมจากการสงัเกตพฤตกิรรมความสนใจของสมาชกิ	การร่วมแสดงความ

คิดเห็นและการบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
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ใบงานที่	1/1

การเจ็บป่วยทางจิต

คำาชี้แจง ให้สมาชิกตอบคำาถามตามประเด็นดังนี้

1. ท่านมีอาการป่วยทางจิตอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2. ระยะเวลาของการป่วยทางจิต เคยรับการรักษาที่ใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………..…………………………………..……………..

3. สาเหตุที่ทำาให้ท่านมีอาการป่วยทางจิต

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………..……………..………………..

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยทางจิต

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………..………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………..……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………..……………..………………..……………..……………..
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ใบความรู้ที่	1/1

การเจ็บป่วยทางจิต

 โรคจิต (Psychosis) คือ	 ภาวะอาการทางจิตที่ผู้ป่วยมักมีอาการหลงผิดไปจากความ

เป็นจริง	ประสาทหลอน	หูแว่ว	เห็นภาพหรือรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง	

 อาการ	 ผู้ป่วยโรคจิตแต่ละคนอาจมีลักษณะท่าทางและอาการที่ปรากฏแตกต่างกันไป	

แต่โดยทั่วไปแล้ว	กลุ่มอาการหลักๆ	ของโรคจิต	ได้แก่

 1.  ประสาทหลอน	 ประสาทรับรู้ทั้ง	 5	 เปลี่ยนแปลงและผิดไปจากความเป็นจริง	 เช่น	

เห็นภาพหลอน	มองเหน็สหีรอืรปูรา่งผดิแผกไป	ไดย้นิเสยีงทีค่นอืน่ไมไ่ด้ยนิ	รูสึ้กถงึการสมัผสัทัง้ที ่

ไม่มีใครแตะตัว	 ได้กลิ่นที่คนอื่นไม่รู้สึก	 และรับรู้ถึงรสชาติทั้งๆ	ที่ไม่มีอะไรอยู่ในปากในขณะนั้น	

เป็นต้น

 2.  หลงผิด	มีความคิดหรือความเชื่ออย่างแน่วแน่ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง	 เช่น	หลงผิด

คิดว่าตนเองกำาลังถูกปองร้ายหรือมีคนวางแผนฆ่าตนเอง	 หลงผิดว่าตนเองเป็นบุคคลสำาคัญที่มี

อำานาจ	หรือมีพลังวิเศษ	เป็นต้น

 3.  มีความคิดสับสนวุ่นวาย	 หรือมีรูปแบบกระบวนการคิดที่ไม่เป็นลำาดับ	 ซึ่งส่งผลให้

มีอาการต่างๆ	เช่น	พูดไม่คิด	พูดออกมาในทันที	พูดเร็ว	พูดแล้วฟังไม่ได้ศัพท์	จัดเรียงลำาดับคำาใน

ประโยคไม่ถูกต้อง	สื่อสารไม่เข้าใจ	พูดขาดๆ	หายๆ	พูดไม่ต่อเนื่อง	หยุดพูดเป็นระยะ	เป็นต้น

 4.  ขาดการตระหนักรู้ ผู้ป่วยโรคจิตมักไม่รับรู้ว่าอาการหลงผิดและประสาทหลอน 

ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริง	ทำาให้ผู้ป่วยเกิดอาการอื่นๆ	ที่เป็นปัญหาตามมา	เช่น	อาการตื่นตระหนก	

ตกใจกลัว	ทุกข์ทรมาน	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	ผู้ป่วยโรคจิตอาจมีอาการอื่นๆ	ปรากฏด้วย	เช่น

	 -		 ซึมเศร้า	เก็บตัว

	 -		 แยกตัวจากเพื่อนและครอบครัว

	 -		 นอนนานกว่าปกติ	หรือนอนไม่พอ

	 -		 หวาดระแวง	ขี้สงสัย

	 -		 วิตกกังวล	กระวนกระวาย	ไม่มีสมาธิ

	 -		 อารมณ์แปรปรวน	มีอาการซึมเศร้ามาก	หรือดีใจมากผิดปกติ

	 -		 ไม่รักษาความสะอาด
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	 -		 ไม่สนใจทำากิจกรรมใดๆ	อย่างที่เคย

	 -		 มีความคิดแปลกๆ

	 -		 มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้ากว่าปกติ	แปลก	หรือผิดปกติ

	 -		 มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น

	 -		 มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย

	 สาเหตุของโรคจิต

	 แม้ในทางการแพทยจ์ะยงัไมม่กีารระบสุาเหตทุีแ่นช่ดัของอาการโรคจติได	้แตม่คีวามเชือ่

มากมายเกี่ยวกับปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยเผชิญภาวะโรคจิต	ได้แก่

 ปัจจัยภายใน

 1. ความผดิปกตทิางสมอง และระดบัสารเคมใีนสมอง นกัวจิยัหลายคนเชือ่ว่า	อาการ

โรคจติอาจเกดิจากความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ภายในสมอง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	สารสือ่ประสาทโดปามนี	 

(Dopamine)	 ที่ทำาหน้าที่ควบคุมกระบวนการคิดและการรับรู้ที่นำาไปสู่การเกิดพฤติกรรมต่างๆ	

หากการทำางานของสมองและสารสื่อประสาทได้รับความกระทบกระเทือน	 อาจส่งผลให้เกิด 

อาการโรคจิตได้	 ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยหลายงานค้นคว้าวิจัย	 ที่แสดงลักษณะ 

ทางกายภาพของสมองผา่นภาพสแกนสมอง	และการทดลองควบคมุระดบัโดปามนี	ซึง่มสีว่นชว่ยลด 

การเกิดอาการโรคจิตได้ด้วย

 2.  ความผิดปกติทางจิต	 โรคจิตอาจเกิดจากความผิดปกติทางจิตหรือทางบุคลิกภาพ	

เชน่	ปว่ยเปน็โรคจติเภท	(Schizophrenia)	ทำาใหม้อีาการหลงผิดและประสาทหลอน	ปว่ยเปน็โรค 

ไบโพลาร์	หรอืโรคอารมณส์องขัว้	(Bipolar)	ทีท่ำาใหม้อีาการซมึเศรา้หรอือารมณด์สีดุขดี	(Mania)	

มีความเครียด	ความวิตกกังวลอย่างหนัก	หรืออยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง

 3.  ความเจ็บป่วยทางร่างกาย	 เมื่อผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่าง	 อาจส่งผลให้เกิด

อาการโรคจิตได้	 เช่น	 พักผ่อนไม่เพียงพอ	 ภาวะนำ้าตาลในเลือดตำ่า	 โรคไข้จับส่ันหรือมาลาเรีย	 

โรคอัลไซเมอร์	 โรคพาร์กินสัน	 โรคพุ่มพวง	 หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง	 โรคปลอกประสาทอักเสบ	 

(Multiple	Sclerosis)	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซิฟิลิส	การติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มอาการเอดส์	

มีเนื้องอกในสมอง	เป็นต้น

 4.  กรรมพันธุ์ บางทฤษฎีเชื่อว่าอาการโรคจิตมีแนวโน้มถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่น

สู่รุ่นได้
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 ปัจจัยภายนอก

	 การใช้ยาหรือการได้รับสารเคมีใด	ๆ 	เข้าสู่ร่างกายในทางที่ผิด	หรือในปริมาณที่เกินพอดี	

อาจส่งผลกระทบทำาให้เกิดอาการโรคจิตได้	 เช่น	 การด่ืมแอลกอฮอล์	 การเสพยาเสพติดอย่าง

โคเคน	ยาบ้า	(Amphetamine)	ยาไอซ์	(Methamphetamine)	ยาอี	(MDMA:	Ecstasy)	ยาเค	

(Ketamine)	หรอืกัญชา	เป็นตน้	หากผูป่้วยหยดุใชส้ารดังกลา่วขา้งต้นหลังจากใชติ้ดต่อกนัมาเปน็

เวลานาน	อาจทำาให้เกิดอาการโรคจิตได้	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาการถอนพิษยา

	 การรักษา

 1. การรักษาด้วยยา อาการทางจิตมักรักษาควบคุมอาการได้ด้วยการใช้ยาต้านอาการ

ทางจิต	 (Antipsychotics)	 ซึ่งเป็นยาตามคำาสั่งแพทย์เท่านั้น	 แพทย์อาจให้ยาแบบรับประทาน

หรือให้ผู้ป่วยมาพบเพื่อรับการฉีดยาเป็นระยะ

 2.  การบำาบัดทางจิต	การบำาบดัทางจิตอาจชว่ยคลายความตงึเครียดและความวติกกังวล

ที่เกิดจากอาการทางจิต

	 การป้องกันการเกิดอาการทางจิต

	 โรคจิตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ	ซึ่งบางปัจจัยก็เป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้	แต่

ในบางกรณี	อาจป้องกันการเกิดอาการทางจิตได้ด้วยการลดความเสี่ยงด้านต่างๆ	เช่น

	 1.	 หลีกเล่ียงการใช้สารเสพติดให้โทษทุกชนิด	ท้ังการสูบบุหร่ี	ด่ืมสุรา	หรือการใช้ยาเสพติด

	 2.		หลีกเลี่ยงการใช้ยาอย่างผิดจุดประสงค์	หรือเกินปริมาณที่แพทย์กำาหนด

	 3.		ออกกำาลงักายอยา่งเหมาะสมสมำา่เสมอ	เพือ่ให้รา่งกายหลัง่สารเคมีในสมองเซโรโทนนิ	 

ซึ่งช่วยในการกระตุ้นอารมณ์ผ่อนคลายต่างๆ

	 4.	 เรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียด	 สร้างความผ่อนคลายให้แก่ร่างกายและจิตใจ	 โดย

ไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจทำาให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมาได้	อย่างการดื่มสุรา	หรือการใช้

ยาเสพติด

	 5.		บริหารอารมณ์และความคิด	มองโลกในแง่ดี	และคิดแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ	อย่าง

สร้างสรรค์

	 6.		หม่ันสังเกตอาการและความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด	 ทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ	 หากพบความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยใดๆ	 ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือไปพบ

แพทย์เพื่อตรวจรักษา
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	 กิจกรรมที่	2	การรักษาด้วยยาทางจิตเวช	

 ระยะเวลา 60 นาที 

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้สมาชิก	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางจิตเวช

	 2.	 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงลักษณะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นของยารักษาโรคทางจิตเวช	

และวิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากฤทธิ์ของยารักษาโรคทางจิตเวช

	 3.	 เพื่อให้สมาชิกสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาเร่ือง

การรับประทานยาเมื่ออยู่ที่บ้าน	เพื่อให้สมาชิกมีพฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสม

เนื้อหา

	 การใหข้อ้มลูความรูเ้กีย่วกับการใชย้าทางจิตเวช	เปน็การชว่ยใหผู้ต้อ้งขงัปว่ยจติเวชไดร้บัรู้

เกีย่วกับประโยชนข์องการรกัษา	มทัีศนคตท่ีิดตีอ่การรกัษาดว้ยยาทางจิตเวช	ลดปญัหา	ความรูส้กึ

เบื่อหน่ายการรับประทานยา	ลดอาการข้างเคียงของยาที่ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำาวัน	และ

ไม่มีพฤติกรรมการปรับเพิ่ม	ลดหรือการหยุดยาเอง	และให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี	

เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

5	นาที 1.	 ผู้บำาบัดกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม	 เปิดกลุ่ม	 พูดคุยเรื่องทั่วไป	 ให้สมาชิก

แนะนำาตวั	ทบทวนข้อตกลง	และทบทวนสรปุถงึการปว่ยทางจติในกิจกรรม

ที่	1	พร้อมบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่	2	และระยะเวลาที่จะทำากลุ่ม

30	นาที 2.	 ผูบ้ำาบดัเกริน่นำาจากกจิกรรมท่ีผา่นมา	ทำาใหท้ราบวา่สมาชกิมองความเจบ็

ปว่ยของตนเองอยา่งไร	เกดิความเข้าใจในโรคทีเ่ปน็อยูม่ากขึน้	ซึง่จะทำาให้

เข้าใจและมีความรู้ในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น	ในวันนี้จะให้สมาชิกได้รับ

รู้เรื่องยาท่ีรักษาโรคทางจิตเวช	 โดยให้สมาชิกเขียนตอบใบงานที่กำาหนด	

ได้แก่	

 ใบงานที่ 2/1	การรักษาด้วยยาจิตเวช	และอาการข้างเคียงจากยาจิตเวช	

ใบงานที่ 2/2 การดูแลเบื้องต้น	เมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยารักษาโรค

ทางจิตเวช

หลังจากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนนำาเสนอคำาตอบของตนเอง	 และ 

ผู้บำาบัดกล่าวสรุปว่าอาการส่วนใหญ่ที่พบในสมาชิกแต่ละคนคืออะไร

ใบงานที่	2/1

ใบงานที่	2/2
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เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

15	นาที 3.		ผูบ้ำาบดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยารกัษาทางจติเวช	อาการขา้งเคยีงของยาทางจิต	 

วธิกีารจดัการเบือ้งตน้เมือ่เกดิอาการขา้งเคียงจากยา	ตามใบความรูท้ี	่2/1

ใบความรู้ที่	2/1

10	นาที 4.		ให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยและสรุปกิจกรรมที่ได้รับและผู้บำาบัดสรุปเพิ่ม

เติมและนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

การประเมินผล

	 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม	ความสนใจ	และการร่วมแสดงความคิดเห็นตลอด

จนการซักถามปัญหาต่างๆ
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ใบงานที่	2/1

การรักษาด้วยยาจิตเวช และอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต

1.  ที่ผ่านมาสมาชิกได้รับการรักษาอย่างไร

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2.  ผลการรักษาเป็นอย่างไร

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

คำาชี้แจง	 โปรดทำาเครือ่งหมาย	✓	ลงในหวัข้ออาการทีท่า่นเคยมอีาการในอดีต	หรอืกำาลงัมอีาการ

เหล่านั้นอยู่ในปัจจุบัน	หรือไม่มีอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิตตามความเป็นจริง

ข้อ อาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต
อดีต ปัจจุบัน

มี ไม่มี มี ไม่มี

1. ง่วงซึม	อยากนอนตลอดเวลา	เฉื่อย

2. ตัวแข็ง	คอแข็ง	เดินทื่อเหมือนหุ่นยนต์

3. อยู่ไม่ติดที่	นั่งนานไม่ได้	กระสับกระส่าย	

4. มือสั่น	แขนขาสั่น

5. หิวบ่อย	รับประทานอาหารได้มากขึ้น

6. ผื่นแดง	ผิวคลำ้าง่ายเมื่อถูกแสงแดด

7. ปากแห้ง	ท้องผูก	ปัสสาวะลำาบาก

8. อาการตาพร่ามัว

9. มึนศีรษะ	หน้ามืด	โดยเฉพาะเวลาลุกเร็วๆ

10. กล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง	ลำาคอบิด

11 ไข้สูง	เหงื่อออกมาก

12. สมาชิกชาย	มีความต้องการทางเพศลดลง

13. สมาชิกหญิง	ประจำาเดือนมาไม่สมำ่าเสมอ

รวม
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ใบงานที่	2/2

การดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต

 

คำาชี้แจง	 โปรดจับคู่อาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิตกับวิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการ 

ข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต	 โดยนำาหมายเลขข้อวิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการ 

ข้างเคียงจากยารักษาโรคจิตท่ีท่านคิดว่าตรงกับอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต	 

มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง	(ตอบได้มากกว่า	1	ข้อ)

อาการ วิธีการดูแล

1.	ตาพร่า	ง่วงซึม

2.	ปากแห้ง	คอแห้ง

3.	ปัสสาวะลำาบาก

4.	หิวบ่อย	รับประทานอาหารได้มากขึ้น

5.	ผื่นแดง	ผิวคลำ้าง่ายเมื่อถูกแสงแดด

6.	ท้องผูก

7.	มึนศีรษะ	หน้ามืด

8.	คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดท้องหรือท้องเสีย

	 วิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต

	 ก.		ดื่มนำ้าอย่างเพียงพอ	หากไม่ถ่ายใน	12	ชั่วโมงควรพบแพทย์

	 ข.		ดูแลให้สมาชิกรับประทานยาหลังอาหาร

	 ค.		ให้จิบนำ้าบ่อยๆ	

	 ง.		 ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ	การทำางานกับของมีคม	หรือเครื่องจักรกล

	 จ.		รับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆ	เช่น	ผักใบเขียวและผลไม้

	 ฉ.		 เมื่อจะเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนไปนั่ง	ยืน	หรือเดิน	ควรค่อยๆ	เปลี่ยนช้าๆ

	 ช.		พยายามหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด	และสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกาย

	 ซ.		ควบคุมนำ้าหนักตัว	โดยควรลดอาหารประเภทแป้ง	ไขมัน	ขนมหวาน
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ใบความรู้ที่	2/1

ความรู้เรื่องยารักษาโรคจิต

	 ยารักษาโรคจิตคืออะไร

	 ยารักษาโรคจิต	หมายถึง	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	ยานี้จะช่วยลดอาการได้	มีผลให้

ความคดิแจม่ใสขึน้	และชว่ยใหแ้พทยส์ามารถชว่ยใหส้มาชกิแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในจติใจของสมาชิก

ได้ดีขึ้น

	 ข้อควรรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคจิต

	 1.	 มีประโยชน์	คือ	สามารถรักษาอาการต่างๆ	ของโรคจิตได้	 เช่น	อาการหวาดระแวง	

ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ประสาทหลอน	หูแว่ว	พูดและหัวเราะคนเดียว	ทำาให้สมาชิกนอนหลับดี	รวมทั้ง

ป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ได้

	 2.	 ไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วเหมือนยาแก้ปวด	 อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์	 หรือเป็นเดือนกว่าจะ

เห็นผล	ยารักษาโรคจิตไม่ทำาให้เกิดการติดยา	สามารถรับประทานในระยะเวลานานได้	

	 3.	 มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดฉีด	ซึ่งชนิดฉีดจะออกฤทธิ์นาน	สามารถควบคุมอาการได้เป็น

เดือน	การเลือกชนิดของยา	แพทย์จะเลือกให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของสมาชิก

	 4.	 อาจทำาใหเ้กดิอาการขา้งเคยีง	เชน่	มอีาการนำา้ลายยดื	ลิน้แขง็	มอืสัน่	ซึง่อาการเหลา่นี ้

สามารถแก้ไขได้ด้วยยาแก้อาการดังกล่าว	และแพทย์มักจะให้สมาชิกไปด้วยทุกครั้ง

	 5.	 เมื่อสมาชิกอาการดีข้ึน	 แพทย์จะค่อยๆ	 ลดขนาดของยาลง	 ส่วนปัญหาที่ว่าจำาเป็น

ต้องใช้ยาตลอดไปหรือไม่นั้น	แพทย์จะพิจารณาเป็นระยะๆ	ไป	สมาชิกไม่ควรหยุดยาเอง

	 6.	 ขณะใช้ยาไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เช่น	เบียร์	สุรา	ยาดอง	หรือ	เครื่องดื่มที่

มีคาเฟอีน	เช่น	ชา	กาแฟ	นำ้าอัดลมบางชนิด	เนื่องจากจะทำาให้มีฤทธิ์ข้างเคียงต่างๆ	มากขึ้น

	 อาการข้างเคียงของยารักษาโรคจิต

	 1.	 อาการจากฤทธิ์ข้างเคียงทางระบบประสาท	 สมาชิกมักมีอาการปากแห้ง	 คอแห้ง	

ตาพรา่	ทอ้งผกู	ปสัสาวะไมอ่อก	ความดนัโลหติตำา่	และบางรายมอีาการส่ัน	ตัวแขง็	เคล่ือนไหวชา้	 

หน้าตาเฉยเมย	คอแข็ง	ตาเหลือก	หลังแอ่น	กระสับกระส่ายไม่สามารถบังคับตัวเองได้	บางราย
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มีอาการเคลื่อนไหวซำ้าๆ	 นอกจากนี้อาการท่ีพบมากอีกอาการหนึ่งคือ	 อาการง่วงซึม	 โดยมาก 

มักเกิดขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาในระยะแรก	เมื่ออาการดีขึ้นร่างกายปรับตัวได้

	 2.	 อาการจากฤทธ์ิข้างเคียงทางระบบต่อมไร้ท่อ	เป็นอาการท่ีพบรองลงมา	อาการท่ีพบบ่อย	

ได้แก่	อาการนมคัด	นำ้านมไหล	ประจำาเดือนขาด	

	 3.	 อาการจากฤทธิ์ข้างเคียงต่อระบบผิวหนัง	เป็นอาการคล้ายแพ้แดด

	 4.	 อาการข้างเคียงต่อตา	 ยาบางตัวเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการสะสมของเม็ดสีที่

กระจกตา	 ตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาล	 หากเกิดการสะสมของเม็ดสีอย่างถาวรท่ีจอตา	 ทำาให้

เห็นภาพเป็นสีนำ้าตาล	มองไม่เห็นในเวลากลางคืน	อาจทำาให้ตาบอดได้

	 5.	 ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด	สมาชิกจะมีภาวะความดันตำ่าขณะเปลี่ยน

อิริยาบถ	มีอาการวิงเวียนศีรษะ	หน้ามืดเป็นลม

	 6.	 นำ้าหนักตัวเพิ่ม	สมาชิกอาจมีนำ้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ	15	กิโลกรัม	ภายใน

ระยะเวลาไม่นาน	อาจก่อให้เกิดโรคเบาหวานหรือทำาให้โรคเบาหวานแย่ลง

	 วิธีการจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยา	มีดังนี้

	 1.	 อาการปากแห้ง	 คอแห้ง	 ให้สมาชิกจิบนำ้าบ่อยๆ	 แต่ไม่ควรเกินวันละ	 3	 ลิตรต่อวัน	

ซึ่งอาจทำาให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้	 หรือสมาชิกอาจอมลูกอมที่ไม่มีนำ้าตาลหรือหมากฝรั่ง	 

ให้บ้วนปากบ่อยๆ	ด้วยนำ้ายาบ้วนปาก	ถ้าปากแห้งมาก	อาจทาด้วยวาสลินหรือลิปมัน

	 2.	 ตาพรา่	งว่งซมึ	มกัจะเป็นเมือ่ยาเริม่ออกฤทธิใ์หส้มาชิกนอนสกัครูห่นึง่	ไมค่วรลกุเดิน

ไปมา	เน่ืองจากอาจเกดิอบุตัเิหตจุากการหกลม้	หลงัพกัแลว้อาการยงัไมด่ขีึน้ใหแ้จง้ผูท้ีด่แูลทราบ	

และแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อมาตรวจครั้งต่อไปเพื่อปรับการรักษาให้และควรระมัดระวังเรื่องการ

ขับรถ	การทำางานที่ต้องใช้แสง

	 3.		ท้องผูก	 ให้สมาชิกพยายามรับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆ	หรือรับประทานผัก 

ผลไม้เพื่อช่วยในการขับถ่าย	 ถ้ายังมีอาการดังกล่าวอยู่มากจนทำาให้รู้สึกอึดอัด	 แน่นท้องหรือ 

ไม่ถ่ายเป็นสัปดาห์	ควรบอกให้ผู้ดูแลทราบ	เพื่อแจ้งแก่แพทย์ให้ยาช่วยในการขับถ่าย

	 4.	 ปัสสาวะไม่ออก	ถ้ามีอาการไม่ถ่ายปัสสาวะภายใน	12	ชั่วโมงทั้งๆ	ที่รับประทานนำ้า

อยา่งเพยีงพอหรอืจำานวนมากแล้ว	ควรสงัเกตอาการปัสสาวะลำาบาก	ควรแจง้ใหผู้ดู้แลทราบโดยเรว็	 

และส่งตัวไปพบแพทย์	 เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	 เพราะอาจเกิดอันตรายต่อระบบ 

ทางเดินปัสสาวะได้
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	 5.		ความดันโลหิตตำ่า	 มักเกิดร่วมกับอาการตาพร่ามัว	 ปวดมึนศีรษะ	 และง่วงซึม	 

ให้สมาชิกนอนพักสักครู่	 ควรระมัดระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	 ควรเปล่ียนอิริยาบถช้าๆ	

โดยเฉพาะจากท่านอนเป็นท่านั่ง	หลีกเลี่ยงการอาบนำ้าอุ่นจัด	เนื่องจากทำาให้เส้นเลือดส่วนปลาย 

ขยายตัว	และอาการจะกำาเริบมาก	ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้แจ้งผู้ดูแลทราบและส่งตัวไปพบแพทย์

เพื่อแพทย์จะได้ปรับการรักษาให้

	 6.	 สั่น	ตัวแข็ง	เคลื่อนไหวช้า	อาการเหล่านี้ทำาให้สมาชิกรู้สึกรำาคาญ	ทรมาน	ทำาให้เป็น

อุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 ถ้ามีอาการดังกล่าวมากควรแจ้งให้ผู้ดูแลทราบเพื่อแจ้ง 

แก่แพทย์เพื่อปรับการรักษาให้

	 7.	 คอแข็ง	ตาเหลือก	หลังแอ่น	กระสับกระส่าย	ไม่สามารถบังคับตัวเองได้	ควรแจ้งให ้

ผูด้แูลทราบโดยเรว็เพือ่นำาสง่โรงพยาบาลและให้การช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน	เพราะอาจเปน็อนัตราย 

ต่อชีวิตได้

	 8.	 อาการคล้ายแพ้แดด	 แนะนำาให้หลีกเล่ียงการสัมผัสกับแสงแดดเป็นระยะเวลานาน

กว่า	 30-60	 นาที	 สมาชิกควรใส่เสื้อแขนยาวเมื่อต้องเจอแดดหรืออาจใช้โลช่ันท่ีมีสารป้องกัน

แสงแดดทาผิวก่อนที่จะออกแดดก็ได้	ถ้าเป็นมากจนผิวหนังไหม้เกรียมหรือแห้งเป็นขุย	ควรแจ้ง

ให้แพทย์ทราบเพื่อปรับการรักษาให้

	 9.		นำ้าหนักตัวเพิ่ม	 แนะนำาให้ควบคุมอาหารและการออกกำาลังกายที่เหมาะสม	 ควรมี

การชั่งนำ้าหนักเป็นประจำา

	 10.	อาการคลื่นไส้	 อาเจียน	 ปวดท้อง	 ท้องเสีย	 ให้รับประทานยาภายหลังรับประทาน

อาหาร

	 พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยาทางจิตเวช

	 1.		สมาชิกตอ้งรบัประทานยาอยา่งตอ่เนือ่ง	สมำา่เสมอ	ตรงตามเวลา	ไมเ่พิม่หรอืลดยาเอง	 

ไม่หยุดยาเอง	 แม้อาการทางจิตจะดีขึ้น	 เนื่องจากยาเป็นตัวท่ีช่วยควบคุมสารเคมีในสมองให้อยู่

ในระดับที่สามารถควบคุมอาการผิดปกติทางจิตไว้ได้	การหยุดยาเองเป็นสาเหตุของการป่วยซำ้า

	 2.		ยาของสมาชิกแต่ละคนมีความเหมาะสมต่างกัน	 จึงไม่ควรแบ่งยาให้สมาชิกอื่น	 

รวมทั้งอาจมียาบางชนิดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับยารักษาอาการทางจิตที่แพทย์สั่งการรักษาได้	 

จึงไม่ควรซื้อยากินเองไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับหรือยาแก้แพ้	 จะต้องใช้ยาที่แพทย์สั่งการรักษา

หรือปรึกษาแพทย์เท่านั้น
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	 3.	 หากลืมรับประทานยาในมื้อใดแล้วนึกได้โดยมีระยะเวลาห่างจากมื้อต่อไปให้ 

รับประทานทันทีท่ีนึกได้	แต่หากนึกได้เม่ือใกล้ม้ือต่อไปให้งดยาม้ือท่ีลืมไปแล้วกินยาม้ือต่อไปได้เลย

	 4.	 ในกรณทีีม่อีาการผดิปกตทิางกายไม่จำาเปน็ตอ้งหยดุยา	หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษากบั

ทีมสุขภาพที่ให้การดูแล	เช่น	การปรึกษาทางโทรศัพท์	เป็นต้น

	 5.	 สมาชิกควรรบัการรกัษาโดยการมาพบแพทยต์ามนดั	ไมค่วรเปลีย่นทีร่กัษาไปเรือ่ยๆ	

หรือถา้มคีวามจำาเปน็ควรใหแ้พทยเ์ปน็ผูพ้จิารณาเขยีนใบส่งตัวเพ่ือทำาการส่งต่อให้กบัแพทยผู้์ดูแล

คนใหม่	ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง

	 6.	 สมาชิกสามารถรกัษาดว้ยวธิอีืน่	ตามความเชือ่ของสมาชกิรว่มกบัการรบัประทานยา 

ตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง	 โดยอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของญาติและรายงานผลให้ทีม

สุขภาพทราบ



แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน 85

	 กิจกรรมที่	3	การเฝ้าระวังอาการทางจิตกำาเริบ

 ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์
		 1.	 เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักรู้ว่า	 หลังจากอาการทางจิตสงบแล้วอาจมีอาการทางจิต
กำาเริบใหม่ได้
	 2.	 เพื่อให้สมาชิกสามารถสังเกตและจำาแนกอาการเตือนเบื้องต้นก่อนท่ีอาการของโรค
จะกำาเริบและสามารถจัดการกับอาการเตือนเบื้องต้นได้
เนื้อหา
	 การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการทางจิตกำาเริบ	เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยทาง
จิตเวชและสมาชิกในครอบครัวได้รับรู้ถึงอาการเตือนและการจัดการกับอาการเตือนท่ีเกิดขึ้นได้	 
ผูป้ว่ยเกิดความกระตือรอืรน้วา่ตนเองจะตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไรทีจ่ะทำาใหม้อีาการดขีึน้	ไมม่อีาการ
ทางจิตกำาเริบซำ้า

เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

	5	นาที	 1.	 ผู้บำาบัดกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม	 เปิดกลุ่ม	 พูดคุยเรื่องทั่วไป	 ให้สมาชิก
แนะนำาตัว	ทบทวนข้อตกลง	และทบทวนสรุปถึงการป่วยซำ้าในกิจกรรมที่	
2	พร้อมบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่	3	และระยะเวลาที่จะทำากลุ่ม

20	นาที 2.	 ผู้บำาบัดเกริ่นนำาจากกิจกรรมท่ีผ่านมา	ทำาให้สมาชิกทราบว่าความสำาคัญ
ของการใหค้วามรว่มมอืในการรกัษาด้วยยา	ผลข้างเคยีงในการรบัประทาน
ยาทางจิตเวชที่อาจเกิดขึ้นกับตน	 รวมท้ังวิธีการจัดการเบ้ืองต้นหากเกิด
อาการหรือผลข้างเคียงจากยา

	 	ใหส้มาชิกอภปิรายเกีย่วกบัอาการเตอืนทีบ่ง่บอกวา่	อาการทางจติ
จะกำาเรบิหรืออาการผดิปกตติามการรับรูข้องตนเองตามใบงานที	่3/1	และวธิี
การที่เคยใช้จัดการกับอาการเตือนตามใบงานที่	 3/2	 และสรุปประเด็นการ
อภิปราย

ใบงานที่	3/1
ใบงานที่	3/2

15	นาที 3.	 ผู้บำาบัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการเตือนก่อนอาการทางจิตจะกำาเริบซำ้า ใบความรู้ที่	3/1

10	นาที 4.	 ใหส้มาชกิอภิปรายเกีย่วกบัผลดขีองการฝกึสงัเกตอาการเตอืนหรอือาการ
ผิดปกติตามการรับรู้ของตนเอง	และผู้บำาบัดสรุปประเด็นการอภิปราย

10	นาที 5.	 ใหส้มาชิกซักถามขอ้สงสยัและสรปุกิจกรรมทีไ่ด	้ผู้บำาบดัสรุปเพิม่เตมิ	และ
นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

การประเมินผล
	 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม	ความสนใจ	และการร่วมแสดงความคิดเห็นตลอด
จนการซักถามปัญหาต่างๆ
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ใบงานที่	3/1

การสังเกตอาการเตือนก่อนอาการทางจิตจะกำาเริบ

 อาการเตือน หมายถึง	อาการที่สมาชิกเปลี่ยนไปจากปกติ	 ในช่วง	1-2	อาทิตย์	ก่อนที่

อาการทางจิตจะกำาเริบ	อาการเตือนมักจะเป็นอาการเดิมเกือบทุกครั้งก่อนอาการทางจิตกำาเริบ

คำาชี้แจง		 โปรดทำาเครือ่งหมาย		หนา้ข้ออาการเตอืนทีท่า่นพบวา่สมาชกิเคยมี	กอ่นมกีารกำาเรบิ

ของโรค	 และทำาเครื่องหมาย	χ	 หน้าข้อท่ีท่านไม่พบว่าสมาชิกเคยมีอาการเหล่านั้น	 

(สมาชิกอาจมีหลายอาการพร้อมกันได้)	ส่วนในหัวข้อที่ไม่แน่ใจให้เว้นว่างไว้
..........1.	 อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย	เดี๋ยวดี	เดี๋ยวร้าย	 ..........17.	 รู้สึกว่าตัวเองจะกลับมาป่วยอีกครั้ง

..........2.	 ไม่สนใจสิ่งต่างๆ	รอบข้าง	 ..........18.	 รู้สึกว่าตัวเองหายแล้ว

..........3.		 ไม่สนใจตนเอง	ไม่สนใจทำากิจวัตรประจำาวัน		 ..........19.	 นอนไม่หลับ

..........4.		 ดูไม่มีสมาธิ	คิดอะไรช้า	 ..........20.	 นอนมากเกินไป

..........5.		 ความคิดเร็ว	พูดเร็ว	ฟังตามไม่ค่อยทัน	 ..........21.	 เครียด	กังวล	ไม่มีเหตุผล

..........6.		 ควบคุมความคิดไม่ค่อยได้		 ..........22.	 ตื่นเต้นเกินปกติ

..........7.		 ขยันกว่าปกติ		 ..........23.	 กังวลเรื่องสุขภาพกายมากกว่าปกติ

..........8.		 ขี้เกียจไม่มีเรี่ยวแรง		 ..........24.	 อยู่ไม่ติดที่	กระสับกระส่าย

..........9.		 กลัวว่าจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้	 ..........25.	 รู้สึกซึมเศร้า	ไม่มีคุณค่า

..........10.	งง	สับสน		 ..........26.	 ความจำาแย่ลง

..........11.	แยกตัว	ไม่ค่อยคุยกับใคร		 ..........27.	 รับประทานอาหารได้น้อย	เบื่ออาหาร

..........12.	สนใจศาสนามากกว่าปกติ		 ..........28.	 รับประทานอาหารมากกว่าปกติ

..........13.	ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด		 ..........29.	 เริ่มปฏิเสธการรับประทานยา

..........14.	หงุดหงิดง่าย	โกรธง่าย		 ..........30.	 มีเสียงหูแว่ว	หรือเห็นภาพหลอน

..........15.	เบื่อหน่าย	ไม่ค่อยมีความสุข		 ..........31.	 รู้สึกว่ามีคนจ้องมอง

..........16.	รู้สึกไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน		 ..........32.	 อื่นๆ	(ระบุ)	...............................	

สรุป มีอาการเตือนจำานวน ......................... ข้อ
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ใบความรู้ที่	3/1

การเฝ้าระวังอาการทางจิตกำาเริบ

 โรคจิตเปน็โรคเรือ้รงัรกัษาไมห่ายขาด	แตส่ามารถรักษาใหอ้าการทุเลา	และยดืระยะเวลา
ของการกำาเริบได้โดยการรับประทานยาอย่างสมำ่าเสมอ	ผู้ป่วยและญาติจะต้องรู้จักสังเกตอาการ
เตือนเบื้องต้น	และเริ่มหาทางแก้ไขก่อนที่อาการจะรุนแรงมากขึ้น
	 การป่วยซำ้าของผู้ป่วยจิตเวชสามารถสังเกตได้	 จากการเปลี่ยนแปลงการรู้คิดและ
พฤตกิรรม	ซึง่พบไดก้อ่นเริม่อาการ	ซึง่จะมอีาการเตอืนลว่งหนา้ทำาใหอ้าการทางจติทีไ่มพึ่งประสงค	์
จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก
	 อาการเตือน	คืออาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติในช่วง	1-2	สัปดาห์	ก่อนที่จะมี
อาการกำาเริบ

 ระดับของอาการเตือน

	 ลักษณะอาการเตือน	จำาแนกแบ่งเป็น	3	ระดับ	ดังนี้
	 1.	 ระดับปกติหรือคงที่:	รู้ตัวเองว่าอารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย	มีความคิดวิตกกังวลเพิ่มขึ้น	
พักผ่อนน้อยลง	แต่ยังควบคุมและจัดการได้
	 2.	 ระดบัปานกลาง:	มคีวามคดิฟุง้ซา่น	หมกมุน่กจิกรรมทางด้านศาสนา	ไมห่ลับ	(ต้ังแต่	
1	คืน)	ระแวงคนรอบตัว	ไม่รับประทานอาหาร
	 3.		ระดับรุนแรง:	มีความคิดกลัว	หวาดระแวงคิดว่าตนเองติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 การจำาแนกอาการเตือน

	 ลักษณะอาการเตือน	จำาแนกตามลักษณะอาการที่พบได้ทั่วไป	เป็น	4	ด้าน	ได้แก่
	 1.	 การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	 (mood	changes)	พบว่า	ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้า	
ขาดความสนใจสิ่งต่างๆ	กลัว	วิตกกังวล	มีความตึงเครียดสูง	บางรายหงุดหงิด	หรือก้าวร้าวง่าย
กว่าปกติ
	 2.	 การเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม	(behavior	changes)	พบวา่	ผูป้ว่ยจะมคีวามอยาก
รับประทานอาหารน้อยลง	แยกตัวจากสังคมและบ่อยครั้งที่พบว่ามีปัญหาการนอน
	 3.	 การเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้	(cognitive	changes)	พบว่า	ผู้ป่วยจะมีสมาธิแย่ลง	
มีปัญหาเกี่ยวกับความจำา	หมกมุ่นกับเรื่องบางเรื่องมากผิดปกติ
	 4.	 พบอาการทางจิต	 (psychotic	 symptoms)	 เช่น	 หูแว่ว	 พูดคนเดียว	 ขี้สงสัย	
หวาดระแวงหรือมีความรู้สึกว่าตนถูกควบคุมอยู่
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	 การจัดการกับอาการเตือน

	 การจัดการกับอาการเตือนเพื่อป้องกันการป่วยซำ้าประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ได้แก่

	 1.	 ระดับปกติหรือคงที่	ประกอบด้วย	การทำาจิตใจให้สงบ	 เช่น	การฝึกโยคะ	ทำาสมาธิ	 

รบับรกิารจากศนูยบ์รกิารทางสขุภาพจิตหรอืพดูคยุปรึกษากบัคนท่ีไวว้างใจ	การจัดการกบัความคดิ	 

เช่น	เมื่อคิดอะไรให้จดบันทึกไว้	อะไรคือความคิดที่เด่นชัด	สามารถอธิบายหรือมีมุมมองอย่างอื่น 

หรือไม่	 การจัดการกับปัญหาหรือความเครียด	 ได้แก่	 เขียนปัญหาที่เกิดข้ึน	 เขียนแนวทางการ

จัดการที่เป็นไปได้	เลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

	 2.		ระดับปานกลาง	 ประกอบด้วย	 การรับประทานยาที่เพิ่มขึ้นตามที่แพทย์สั่งไว้	 

การผ่อนคลาย	เช่น	การนับเลขถอยหลัง	การคิดทางบวก	การนึกถึงธรรมชาติ	การรับบริการจาก

ศูนย์บริการทางสุขภาพจิตเป็นประจำาทุกวัน	การไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาเพิ่มการรักษาด้วยยา

	 3.		ระดับรุนแรง	ควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

	 อาการต่อไปนี้เป็นอาการเตือน	ก่อนที่จะมีอาการกำาเริบของผู้ป่วยที่พบได้บ่อย	เช่น

1.		 อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย	เดี๋ยวดี	เดี๋ยวร้าย	 17.		รู้สึกว่าตัวเองจะกลับมาป่วยอีกครั้ง

2.		 ไม่สนใจบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม	 18.		รู้สึกว่าตัวเองหายแล้ว

3.		 ไม่สนใจตนเอง	ไม่สนใจแต่งตัว	 19.		นอนไม่หลับ

4.		 ดูไม่มีสมาธิ	คิดอะไรช้า	 20.	 นอนมากเกินไป

5.		 ความคิดเร็ว	พูดเร็วฟังตามไม่ค่อยทัน	 21.	 เครียด	กังวลไม่มีเหตุผล

6.		 ควบคุมความคิดไม่ค่อยได้		 22.	 ตื่นเต้นเกินปกติ

7.		 ขยันกว่าปกติ	 23.	 กังวลเรื่องสุขภาพกายมากกว่าปกติ

8.		 ขี้เกียจ	ไม่มีเรี่ยวแรง		 24.	 อยู่ไม่ติดที่	กระสับกระส่าย

9.		 กลัวว่าจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้	 25.	 รู้สึกซึมเศร้า	ไม่มีคุณค่า

10.		สับสน	งงๆ		 26.		ความจำาแย่ลง

11.		แยกตัว	ไม่ค่อยคุยกับใคร		 27.	 รับประทานอาหารได้น้อย	เบื่ออาหาร

12.	 สนใจศาสนามากกว่าปกติ	 28.	 รับประทานอาหารมากกว่าปกติ

13.		ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด	 29.	 เริ่มปฏิเสธการรับประทานยา

14.		หงุดหงิดง่าย	โกรธง่าย		 30.		มีเสียงหูแว่ว	หรือเห็นภาพหลอน

15.	เบื่อหน่าย	ไม่ค่อยมีความสุข	 31.	 รู้สึกว่ามีคนจ้องมอง	

16.	 รู้สึกไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน     
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	 กิจกรรมที่	4	การเห็นคุณค่าในตัวเอง	(Self-Esteem)

 ระยะเวลา 60 นาที 

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้สมาชิก	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง	

	 2.	 เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้สึกการมีคุณค่าในตัวเอง	

เนื้อหา

	 การประเมินตนเองตามความรู้สึกของตนว่า	 ตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า	 มีความสามารถ	 

มีความสำาคัญ	มีการประสบผลสำาเร็จในการทำางาน	รวมทั้งการยอมรับ	การเห็นคุณค่าจากคนใน

สงัคมทีม่ต่ีอตน	ตลอดจนการมเีจตคตท่ีิดีตอ่ตนเอง	มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	ซ่ึงบคุคลทีเ่ห็นคณุคา่

ในตนเอง	มองตนเองในแง่ดีก็จะทำาให้เกิดความรู้สึกกับบุคคลอื่นในแง่ดีด้วย

เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

10	นาที 1.	 ผู้บำาบัดกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม	 เปิดกลุ่ม	 พูดคุยเรื่องทั่วไป	 ให้สมาชิก

แนะนำาตัว	ทบทวนข้อตกลง	และทบทวนสรุปถึงการเฝ้าระวังอาการทาง

จิตกำาเริบในกิจกรรมที่	3	พร้อมบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่	4	และ

ระยะเวลาที่จะทำากลุ่ม

15	นาที 2.	 ผู้บำาบัดเกริ่นนำา	 การมีคุณค่าในตัวเอง	 การมองตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า

แม้ว่าจะมีความเจ็บป่วย	ให้สมาชิกอภิปรายการมีคุณค่าของตนเอง	ตาม

ใบงานที่	4/1	และผู้บำาบัดสรุปประเด็นการอภิปรายของสมาชิก

ใบงานที่	4/1

15	นาที 3.	 ผู้บำาบัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง ใบความรู้ที่	

4/1

10	นาที 4.	 ใหส้มาชิกอภปิรายเกีย่วกบัผลดขีองการมองตนเองเปน็คนท่ีมคีณุคา่	และ

ผู้บำาบัด	สรุปประเด็นการอภิปราย

10	นาที 5.	 ใหส้มาชกิซกัถามขอ้สงสยัและสรปุกจิกรรมทีไ่ด	้ผูบ้ำาบดัสรปุเพิม่เตมิและ

นัดหมาย	การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

การประเมินผล

	 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม	ความสนใจ	และการร่วมแสดงความคิดเห็นตลอด

จนการซักถามปัญหาต่างๆ
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ใบงานที่	4/1

การเห็นคุณค่าในตัวเอง

1.  ด้านความมีคุณค่าในตัวเอง ท่านมองตนเองอย่างไร 

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2.  ท่านวางแผนชีวิตอย่างไรเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบความรู้ที่	4/1

การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem)

 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง	 การประเมินตนเองตามความรู้สึกของตนว่าตนเอง

เป็นคนที่มีคุณค่า	 มีความสามารถ	 มีความสำาคัญ	 มีการประสบผลสำาเร็จในการทำางาน	 รวมท้ัง 

การยอมรับ	 การเห็นคุณค่าจากคนในสังคมที่มีต่อตนเอง	 ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง	 

มีความเชือ่มัน่ในตนเอง	ซึง่บุคคลทีเ่หน็คุณคา่ในตนเอง	มองตนเองในแงด่	ีกจ็ะทำาใหเ้กดิความรูส้กึ 

กับบุคคลอื่นในแง่ดีด้วย

	 ความสำาคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง	

	 การเห็นคณุคา่ในตนเองมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ในการปรับตัวทางอารมณ	์สังคม	และการ

เรยีนรู	้เพราะเหน็พืน้ฐานของการมองชวีติ	ความสามารถทางด้านสังคมและอารมณ	์เกดิจากการ

เห็นคุณค่าในตนเอง	 บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา

ในชีวิตได้	 สามารถยอมรับเหตุการณ์ท่ีทำาให้ตนเองรู้สึกผิดหวัง	 ท้อแท้ใจ	 ความเชื่อมั่นในตนเอง	 

มคีวามหวังและมีความกลา้หาญ	จะทำาใหเ้ปน็คนทีป่ระสบผลสำาเรจ็	มคีวามสขุ	สามารถดำารงชวีติ

ได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนา

	 บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง	 รู้ว่าตนเองมีคุณค่า	 มักจะมีการประเมินตนเองในด้านดี	 

แต่ถ้าบุคคลใดที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจ	 ไม่ได้รับการยอมรับหรือทำาอะไรแล้วไม่ประสบ 

ความสำาเรจ็	จะทำาใหบุ้คคลน้ันรูส้กึว่าตนเองไรค้ณุคา่	เมือ่เกดิความรูส้กึเช่นนีข้ึน้กจ็ะทำาใหบ้คุคลนัน้ 

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

	 ดงันัน้	ความรูส้กึเหน็คณุคา่ในตนเองทีแ่ตกตา่งกนัจงึมผีลตอ่ความรูส้กึ	หรอืพฤตกิรรมที่

แตกต่างกันของแต่ละบุคคลความรู้สึกที่บุคคลต้องการได้รับตอบสนองทางจิตใจ	ทำาให้บุคคลนั้น

รูส้กึเห็นคุณค่าในตนเอง	แตถ่า้บคุคลนัน้เกดิความรูส้กึทีไ่มพ่งึพอใจในตนเอง	เกดิความรูส้กึทีไ่มด่ี 

ในตนเองก็จะทำาให้มีปัญหาทางสุขภาพจิต	 รวมทั้งบุคคลที่ล้มเหลวทางด้านการศึกษาและด้าน

สังคม	จะทำาให้มีความผิดปกติทางจิตได้	การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกภายในของบุคคล	

ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินคุณค่าและความสามารถของตน	ถ้าบุคคลใดประเมินค่าของตนเอง

สงูเกินไปจะทำาให้เกดิความรูส้กึหลงตนหรอืเหน็แกต่วั	แตถ่า้บคุคลใดทีม่อีคตติอ่ตนเองกจ็ะทำาให้
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ปฏิเสธไมน่บัถอืตนเอง	ทำาใหข้าดความเชือ่มัน่ในตนเองได้	ดังนัน้ควรพัฒนาความรู้สึกทีดี่ต่อตนเอง

ให้มั่นคงยิ่งขึ้น	

	 การเหน็คณุค่าในตนเองเปน็การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บัตนเอง	ทำาใหค้นเรามคีวามเปน็

ตวัของตัวเองสงู	ทำาใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในตนเอง	ทำาใหเ้ปน็คนท่ีมคีวามมุง่ม่ัน	มคีวามมานะพยายาม

ในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ	 ทำาให้เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นในด้านดี	 

ไม่เหยียบยำ่าความรู้สึกของผู้อื่นให้ตกตำ่าลง	 เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะดี	 มีสุขภาพจิตดี	 เป็นคน

ท่ีมีเพื่อนมาก	 ในทางตรงกันข้าม	 ถ้าบุคคลใดที่ขาดการเห็นคุณค่าในตนเองก็จะทำาให้เป็นคนที่

ชอบโยนความผิดของตัวเองไปให้คนอื่น	เป็นคนที่ชอบหาความผิดพลาดของผู้อื่น	ต้องการความ

เอาใจใส่และต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นสูง	 เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสนิท	 

เป็นคนที่ชอบเอาชนะและตนเองต้องเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ	 บุคคลประเภทนี้มักจะใช้ทุกวิถีทาง

และใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะทำาให้ตนเองชนะ	เป็นคนที่ติดสิ่งเสพติด	เป็นคนที่ซึมเศร้าสิ้นหวังใน

ชีวิต	 ทำาให้เป็นคนเห็นแก่ตัวและมีความต้องการทางวัตถุสูง	 ขาดการตัดสินใจที่ดี	 ชอบผลัดวัน

ประกนัพรุง่	เปน็คนท่ีชอบพึง่พงิผูอ้ืน่อยูเ่สมอ	เป็นคนทีช่อบคยุโออ้วดเกินจรงิและทีย่ิง่รา้ยไปกวา่

นัน้	คนทีข่าดการเหน็คณุคา่ในตนเองยงัเป็นคนทีพ่ยายามฆา่ตวัตาย	เนือ่งมาจากวา่เหน็วา่ตนเอง

เป็นคนไร้ค่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดข้ึนมักจะลงโทษตัวเอง	 และรู้สึกเจ็บปวดกับปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่างมากมาย	บุคคลเหล่านี้จึงมักพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงสังคม	

	 เมื่อต้องปล่อยผู้ต้องขังป่วยจิตเวช	 และกลับไปอยู่ในครอบครัว	 ส่วนใหญ่จะมีเวลาว่าง

มากเน่ืองจากไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้	 การทำาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น	 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 เช่น	 การช่วยเหลือตนเองในการทำากิจวัตรประจำาวัน	 การแบ่งเบา

ภาระของครอบครัวในเรื่องงานบ้าน	เช่น	ทำาความสะอาดบ้าน	หุงข้าว	ซักรีดเสื้อผ้า	ทำาสวน	หรือ

หางานอดิเรกทำา	 เช่น	อ่านหนังสือ	ฟังเพลง	ปลูกต้นไม้	ฯลฯ	จะทำาให้ผู้ป่วยรู้สึกตนเองมีคุณค่า 

ทั้งต่อตนเอง	 ทำาให้ร่างกายแข็งแรง	 ไม่คิดฟุ้งซ่าน	 อาการทางจิตไม่กำาเริบ	 ญาติหรือเพื่อนบ้าน 

มีความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจในตัวผู้ป่วย
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	 กิจกรรมที่	5	การพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาและความเครียด

 ระยะเวลา 90 นาที 

วัตถุประสงค์

	 1.		 เพื่อประเมินระดับความเครียดที่เกิดขึ้นของสมาชิก

	 2.		 เพือ่ใหส้มาชกิมคีวามรูค้วามเขา้ใจ	เกีย่วกบัสาเหตุ	อาการ	ของความเครียดทีเ่กดิขึน้

	 3.		 เพื่อให้สมาชิกทราบถึงแนวทางในการจัดการกับความเครียดที่มีประสิทธิภาพ

	 4.		 เพือ่ให้สมาชกิมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิผีอ่นคลายความเครยีดและสามารถนำา

ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

	 5.		 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเผชิญปัญหา

เนื้อหา

	 การพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาและความเครียดที่มีประสิทธิภาพ	 จะทำาให้บุคคลมี

แนวทางในการจัดการกบัปญัหาและความเครยีดสามารถเลอืกใชว้ธิกีารท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์

ท่ีเกิดขึ้น	 ทำาให้สามารถลดความรุนแรงของความตึงเครียดลงได้	 เป็นการช่วยให้จิตใจสงบลง	 

มีสุขภาพจิตดี	 ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีการปรับตัวที่ดีขึ้น	มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา	 เป็นการ

เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง

เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

	5	นาที	 1.	 ผูบ้ำาบดักลา่วทกัทายสมาชกิกลุม่	พดูคยุเรือ่งทัว่ไป	และทบทวนสรปุถงึการ

เหน็คณุคา่ในตวัเองในกจิกรรมที	่4	พรอ้มบอกวตัถุประสงคข์องกจิกรรมที	่

5	และระยะเวลาที่จะทำากลุ่ม

15	นาที 2.	 ผู้บำาบัดเกริ่นนำาโดยเชื่อมโยงจากสาเหตุที่ทำาให้เกิดการกลับเป็นซำ้าเกิด

จากความเครียด	และพูดถึงความสำาคัญของความเครียด	และการจัดการ

ความเครยีด	หลงัจากนัน้ใหส้มาชกิประเมนิความเครยีดดว้ยตนเองโดยให้

สมาชกิประเมนิความเครยีด	ลงในแบบประเมนิความเครยีดทีผู้่บำาบัดแจก

ให้	และให้เวลาทำาแบบประเมิน	10	นาที	ตามใบงานที่	5/1	เมื่อสมาชิก

ทำาเสร็จให้สมาชิกแปลผลการทำาแบบประเมินความเครียดว่าสมาชิก

แต่ละคนมีความเครียดอยู่ในระดับใด	 (ระดับคะแนน	 0-5	 ความเครียด

ตำ่ากว่าเกณฑ์	 ระดับคะแนน	 6-17	 ความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 ระดับ

คะแนน	18-25	ความเครยีดอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปกติเลก็นอ้ย	ระดบัคะแนน	 

26-29	ความเครยีดอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปกติปานกลาง	ระดบัคะแนน	30-60	

ความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก)

ใบงานที่	5/1
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เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

10	นาที 3.		ใหส้มาชิกเลา่ถงึประสบการณท์ีต่อ้งเผชิญความเครยีดหรอืการเจบ็ป่วยและ

วธิกีารจดัการกับความเครียดท่ีเกิดขึน้ตามการรบัรูข้องตนเอง	ตามใบงาน

ที่	5/2	และตามใบงานที่	5/3	และผู้บำาบัดสรุปประเด็นจากการอภิปราย

ใบงานที่	5/2

ใบงานที่	5/3

10	นาที 4.			ผูบ้ำาบดัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเครยีด	ความหมาย	สาเหตแุละอาการแสดง

ของผู้ที่มีความเครียด

ใบความรู้ที่	5/1

15	นาที 5.		ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียด	 วิธีผ่อนคลายความเครียด	

และการเผชิญปัญหาและสาธิตเทคนิคในการผ่อนคลายความเครียด

ด้วยตนเองให้กับสมาชิกหลังจากน้ันผู้บำาบัดให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการ 

ผ่อนคลายความเครียดในทางสร้างสรรค	์ โดยการสาธิตพร้อมอธิบายการ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและให้สมาชิกทำาตามไปพร้อมๆ	กัน

ใบความรู้ที่	

5/2

15	นาที 6.		ให้สมาชิกฝึกทักษะเทคนิคในการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง

10	นาที 7.		ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกปัญหามีทางแก้ไข	 วิธีการแก้ไขที่เหมาะสม	 วิธีการ

จัดการปัญหาที่เหมาะสม

ใบความรู้ที่	

5/3

10	นาที 8.		ให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยและสรุปกิจกรรมที่ได้	ผู้บำาบัดสรุปเพิ่มเติมและ

นัดหมาย	การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

การประเมินผล

	 1.		สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ	อาการของความเครียดที่เกิดขึ้น

	 2.		สมาชิกทราบถึงแนวทางในการจัดการกับความเครียดที่มีประสิทธิภาพ

	 3.		สมาชิกมีความรู้เก่ียวกับวิธีผ่อนคลายความเครียดและสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
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แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

คำาชี้แจง ในระยะเวลา	2	เดือน	ที่ผ่านมา	ท่านมีอาการ	พฤติกรรม	หรือความรู้สึกต่อไปนี้มาก

น้อยเพยีงใดโปรดทำาเครือ่งหมาย			ลงในชอ่งแสดงระดบัอาการทีเ่กดิขึน้กบัตวัทา่น

ตามความเป็นจริงมากที่สุด

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก

ระดับอาการ

0 1 2 3

ไม่เคยเลย
เป็น 

ครั้งคราว
เป็นบ่อย เป็นประจำา

1.	 นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ

2.	 รู้สึกหงุดหงิด	รำาคาญใจ

3.	 ทำาอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด

4.	 มีความวุ่นวายใจ

5.	 ไม่อยากพบปะผู้คน

6.	 ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับ	2	ข้าง	

7.	 รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

8.	 รู้สึกหมดหวังในชีวิต

9.	 รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า

10.	กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

11.	รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

12.	รู้สึกเพลีย	ไม่มีแรงจะทำาอะไร

13.	รู้สึกเหนื่อย	ไม่อยากจะทำาอะไร

14.	มีอาการหัวใจเต้นแรง

15.	เสียงสั่น	ปากสั่น	หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ

16.	รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำาสิ่งต่าง	ๆ

17.	ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่

18.	ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

19.	มึนงงหรือเวียนศีรษะ

20.	ความสุขทางเพศลดลง
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	 ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเครียด

 ระดบัคะแนน 0-5 ท่านมคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัตำา่กวา่เกณฑป์กต	ิความเครยีดในระดบั 

ตำ่ามากเช่นนี้	อาจมีความหมายว่า

	 -	 ท่านตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง

	 -		 ท่านอาจเข้าใจคำาถามคลาดเคลื่อนไป

	 -		 ทา่นอาจเป็นคนทีข่าดแรงจงูใจ	เฉือ่ยชา	ชวีติประจำาวนัซำา้ซากจำาเจ	นา่เบือ่	ปราศจาก

ความตื่นเต้น

 ระดับคะแนน 6-17 ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถจัดการกับความเครียด

ในชีวิตประจำาวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 รู้สึกพึงพอใจกับ

ตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

	 ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 เป็นแรงจูงใจที่นำา

ไปสู่ความสำาเร็จในชีวิตได้

 ระดับคะแนน 18-25	 ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย	 ซึ่งถือว่า

เป็นความเครียดที่พบได้ในชีวิตประจำาวัน	 อาจไม่รู้ตัวว่ามีความเครียดหรืออาจรู้สึกได้จากการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย	 อารมณ์	 ความรู้สึก	 และพฤติกรรมบ้างเล็กน้อย	 แต่ไม่ชัดเจนและยัง

พอทนได้	อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว	แต่ในที่สุดท่านก็สามารถจัดการกับความเครียดได้	และ

ความเครียดระดับนี้ไม่เป็นผลเสียต่อการดำาเนินชีวิต	

	 ในกรณีนีท่้านสามารถผอ่นคลายความเครยีดด้วยการหากจิกรรมทีเ่พ่ิมพลัง	เชน่	การออก

กำาลังกาย	เล่นกีฬา	ทำาสิ่งที่สนุกสนาน	เพลิดเพลิน	เช่น	ดูหนัง	ฟังเพลง	อ่านหนังสือ	หรือทำางาน

อดิเรกต่างๆ	อย่าลืมพูดคุยกับผู้ที่ไว้วางใจ	พิจารณาและลงมือแก้ไขปัญหาตามลำาดับความสำาคัญ

อย่างรอบคอบและมีสติ

 ระดับคะแนน 26-29 ทา่นมคีวามเครยีดอยูใ่นระดับสูงกว่าปกติปานกลาง	ขณะนีท้า่นมี

ความเครยีดอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู	และไดร้บัความเดอืดร้อนเปน็อยา่งมากจากปญัหาทางอารมณ์

ทีเ่กดิจากปญัหาความขัดแยง้และวิกฤตการณ์ในชวีติ	เปน็สญัญาณเตือนขัน้ต้นวา่ทา่นกำาลงัเผชญิ

กับภาวะวิกฤตและความขัดแย้ง	 ซึ่งท่านจัดการแก้ไขด้วยความลำาบาก	 ลักษณะดังกล่าวจะเพิ่ม

ความรุนแรง	ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำางาน	จำาเป็นต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ	 ให้ลดน้อยลง

หรือหมดไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
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	 สิ่งแรกที่ต้องรีบจัดการ	 คือ	 ท่านต้องมีวิธีคลายเครียดที่ดีและสมำ่าเสมอทุกวัน	 วันละ	 

1-2	ครั้ง	ครั้งละ	10	นาที	โดยนั่งในท่าที่สบาย	หายใจลึกๆ	ให้หน้าท้องขยาย	หายใจออกช้าๆ	นับ	

1-10	ไปด้วย	ท่านจะใช้วิธีนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้

	 ท่านควรแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น	โดยค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ทำาให้เกิดความขัดแย้ง	หาวิธี

แก้ไขปัญหาหลายๆ	 วิธี	 พร้อมทั้งพิจารณาผลดีและผลเสียของแต่ละวิธี	 เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับ

สภาวะของตนเองมากที่สุด	 ทั้งนี้ต้องไม่สร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นหรือทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน	 วางแผน

แก้ไขปัญหาเป็นลำาดับขั้นตอนและลงมือแก้ปัญหา

	 หากทา่นไม่สามารถจัดการคลีค่ลาย	หรอืไม่สามารถแกไ้ขปญัหาด้วยตนเองได้ควรปรึกษา

ผู้ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตตามหน่วยงานต่างๆ	

 ระดบัคะแนน 30-60 ท่านมคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปกตมิาก	กำาลงัตกอยูใ่นภาวะ

ตงึเครยีดหรอืกำาลงัเผชญิวกิฤตการณใ์นชวิีตทีร่นุแรง	เชน่	การเจ็บปว่ยท่ีรุนแรง	เร้ือรัง	ความพิการ	 

ความสูญเสีย	 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	 ปัญหาเศรษฐกิจ	 ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตอย่างชัดเจน	 ทำาให้ชีวิตไม่มีความสุข	 ความคิดฟุ้งซ่าน	 ตัดสินใจผิดพลาด	 ขาดความ

ยับยั้งชั่งใจ	 อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	บางคร้ังอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง	 เช่น	 เอะอะโวยวาย	 

ขว้างปาข้าวของ

	 ความเครยีดในระดบันีถ้อืวา่มคีวามรนุแรงมาก	หากปลอ่ยไวโ้ดยไมด่ำาเนนิการแกไ้ข	อยา่ง

เหมาะสมและถูกวิธีอาจนำาไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง	 ซึ่งส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคล 

ใกลชิ้ดตอ่ไปได	้ในระดบันีท้า่นตอ้งไปปรกึษาหรอืใชบ้รกิารปรกึษาปญัหาสขุภาพจติทางโทรศพัท์

ซึ่งจะช่วยให้ท่านมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อไป
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ใบงานที่	5/2

การจัดการกับความเครียด

คำาชี้แจง ให้สมาชิกตอบคำาถามในประเด็นดังต่อไปนี้

	 ประเด็น	

1. เมื่อท่านเกิดความเครียดขึ้นท่านมีแนวทางในการจัดการกับความเครียดนั้นอย่างไร

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2. ผลที่ได้เป็นอย่างไร 

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบงานที่	5/3

ปัญหากับแนวทางแก้ไข

คำาชี้แจง	 ให้สมาชิกตอบคำาถามในประเด็นดังต่อไปนี้

	 ประเด็น	

1. เมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่สบายใจ ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2. ปัญหาหรือเรื่องที่ทำาให้ท่านไม่สบายใจมีอะไรบ้าง

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

4. ทางเลือกหรือการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

5. ผลการแก้ไขปัญหา

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบความรู้ที่	5/1

ความเครียด: ความหมาย สาเหตุ อาการ

	 ความเครียดคืออะไร	

 ความเครียด เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ	ที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใด 

เหตุการณ์หนึ่ง	 ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าพอใจ	 เป็นเรื่องท่ีหนักหนาสาหัสเกินกำาลังทรัพยากรที่เรามีอยู่	 

หรือเกินความสามารถของเราท่ีจะแก้ไขได้	 ทำาให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์	 และทำาให้เกิดอาการ 

ผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย

	 ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา	การคิดและการประเมิน

สถานการณ์ของแต่ละคน	ถ้าเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ร้ายแรงเราก็จะรู้สึกเครียดน้อย	หรือแม้

เราจะรูส้กึวา่ปญัหานัน้รา้ยแรงแต่เราพอจะรับมอืไหวเรากจ็ะไมเ่ครยีดมาก	แตถ่า้เรามองวา่ปัญหา

นั้นใหญ่	แก้ไม่ไหว	และไม่มีใครช่วยเราได้เราก็จะเครียดมาก

	 ความเครียดในระดับพอดี	 จะช่วยกระตุ้นให้เรามีพลัง	 มีความกระตือรือร้นในการต่อสู้

ชีวิต	 ช่วยผลักดันให้เราเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ได้ดีขึ้น	 แต่เมื่อใดที่ความเครียดอยู่ใน

ระดับมากจนไม่สามารถควบคุมได้จะต้องผ่อนคลายความเครียด

	 ความเครียดเกิดจากอะไร

	 ความเครียดเกิดจากสาเหตุสำาคัญ	2	ประการคือ

	 1.	 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต	 เช่น	ปัญหาการเงิน	ปัญหาการงาน	ปัญหาครอบครัว	

ปัญหาการเรียน	ปัญหาสุขภาพ	ปัญหามลพิษ	ปัญหารถติด	ปัญหานำ้าท่วม	ปัญหาฝนแล้ง	ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างบุคคล	เป็นต้น	ปัญหาเหล่าน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเราเกิดความเครียดข้ึนได้

	 2.	 การคิดและการประเมินสถานการณ์ของบุคคล	 เราจะสังเกตได้ว่า	 คนท่ีมองโลกใน

แง่ดี	มีอารมณ์ขัน	ใจเย็น	จะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย	เอาจริงเอาจังกับชีวิต	

และใจร้อน	 นอกจากนี้คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคนคอยให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา	 เช่น	 คู่สมรส	 

พ่อแม่	 ญาติพี่น้อง	 เพ่ือนสนิทที่รักใคร่	 และไว้วางใจกันได้	 ก็จะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่อยู ่

โดดเดี่ยวตามลำาพัง
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	 ความเครียดมักไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว	แต่มักจะเกิดจากทั้งสองสาเหตุ

ประกอบกัน	คือ	มีปัญหาเป็นตัวกระตุ้นและมีการคิด	การประเมินสถานการณ์	เป็นตัวบ่งบอกว่า

จะเครียดในระดับมากหรือน้อย

	 อาการแสดงที่เกิดจากความเครียด

 1. ผลต่อร่างกาย	 อาการทางร่างกายอาจสังเกตได้โดยการเต้นของชีพจรเบาและเร็ว	

การหายใจถี่ขึ้น	หายใจสั้น	ใจสั่น	ถอนหายใจบ่อยๆ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	กล้ามเนื้อตึงเครียดทั้ง

บรเิวณตน้คอ	แขนขา	มอีาการปวดศรีษะ	ไมเกรน	ทอ้งเสยีหรอืทอ้งผกู	นอนไมห่ลบั	หรอืงว่งเหงา

หาวนอนตลอดเวลา	ทอ้งอดืเฟ้อ	อาหารไมย่อ่ย	ประจำาเดอืนมาไมป่กต	ิเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ	

มือเยน็เทา้เยน็	เหงือ่ออกตามมอืตามเทา้	ผวิหนงัเปน็ผ่ืนคัน	เปน็หวดับอ่ย	แพ้อากาศง่าย	เปน็ต้น

 2.  ผลตอ่จติใจ	ได้แก	่ความวติกกงัวล	คดิมาก	คดิฟุง้ซา่น	หลงลมืงา่ย	ไมม่สีมาธ	ิหงุดหงดิ	

โกรธง่ายใจน้อย	เบื่อหน่าย	ซึมเศร้า	เหงา	ว้าเหว่	สิ้นหวัง	หมดความรู้สึกสนุกสนาน	ขาดสมาธิ	

ตัดสินใจเรื่องต่างๆ	 ได้ยากแม้ในเรื่องง่าย	 มีความกลัวโดยไร้เหตุผล	 ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง	

อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย	เป็นต้น

 3.  ผลต่อพฤติกรรม	 ได้แก่	 การรับประทานอาหารเพ่ิมข้ึนหรือลดลง	 ในบางคนมีการ 

กระตกุของกลา้มเนือ้หรอืมอีาการตาขยบิ	บางคนชอบดงึผม	กดัเลบ็	ขบฟนั	บดกราม	กระทบืเทา้	 

บางคนอาจมีอาการผุดลุกผุดน่ัง	 น่ังไม่ติดท่ี	 นอนมากขึ้นหรือน้อยลง	 ใช้ยานอนหลับ	 สูบบุหรี่	 

ดืม่สรุา	หรอืใชส้ารเสพตดิมากขึน้	มอีาการกา้วรา้ว	จูจ้ีข้ีบ้น่	ชวนทะเลาะ	มเีรือ่งขดัแยง้กบัผูอ้ืน่บอ่ยๆ	 

เงียบขรึม	เก็บตัว	เป็นต้น
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ใบความรู้ที่	5/2

การจัดการกับความเครียด

	 แนวทางในการจัดการกับความเครียด	

 1. การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเครียด 

	 1.1	 รักษาสุขภาพร่างกาย	 โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	 นอนหลับพักผ่อนให้

เพียงพอ	ออกกำาลังกายเป็นประจำา	ฯลฯ

	 1.2	 รักษาสุขภาพจิต	 โดยหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจ	 ทำากิจกรรมที่ทำาแล้วสบายใจ	 

เลิกหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ทำาให้จิตใจหมองเศร้า	ฯลฯ

	 1.3	 หาแนวร่วม	 โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว	 รักษามิตรภาพกับผู้อื่น	 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา

	 1.4	 ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 ยึดหลักเหตุผลและคิดหาทางออกไว้หลายๆ	 

ทาง	แล้วลงมือทำาตามแผนที่วางไว้	ถ้าวิธีแรกไม่ได้ผลให้ลองวิธีถัดไปจนกว่าจะได้ผล

	 1.5	 ใช้เทคนิคคลายเครียด	เช่น	การฝึกการหายใจ	การทำาสมาธิ	การผ่อนคลายกล้ามเน้ือ

 2. การหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดเป็นการชั่วคราว 

	 2.1	 การเดินหนีออกจากสถานการณ์ที่กำาลังเคร่งเครียด	

	 2.2	 ลาพกัรอ้นเพือ่ไปพกัผอ่น	5-6	วนั	ไมค่วรสบูบหุรี	่ด่ืมสรุา	เลน่การพนนั	หรอืเทีย่วเตร ่

กลางคืนเพื่อการคลายเครียด	

 3. การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อขจัดสาเหตุของความเครียด 

	 3.1	 เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินเพื่อให้รายได้เพียงพอกับรายจ่าย

	 3.2	 ปรับเปลี่ยนระบบการทำางานเพื่อให้เกิดการคล่องตัว

	 3.3	 ปรับเปลี่ยนเวลาในการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวันของแต่ละวันให้เหมาะสม

	 3.4	 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่

	 3.5	 ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง	 มองโลกในแง่ดี	 มีอารมณ์ขัน	 รู้จักให้อภัย	 

มองโลกหลายๆ	แง่มุม	เมื่อชีวิตมีปัญหาอย่าเพิ่มความกดดันให้ตัวเอง	โดยการมองโลกในแง่ร้าย	 

เลกิหมกมุน่ครุน่คดิกบัสิง่ทีท่ำาใหเ้ราเศรา้หมองไมท่อ้ถอย	พยายามปลกุปลอบใจตวัเอง	สรา้งกำาลงัใจ 

ให้ตัวเองโดยคิดว่าจะต้องสู้
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	 การผ่อนคลายความเครียด

	 เมื่อรู้สึกเครียด	คนเราจะมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่แตกต่างกันออกไป	ส่วนใหญ่

จะเลอืกวธิทีีต่นเองเคยชนิ	ถนดั	ชอบ	หรอืสนใจ	ทำาแล้วเพลิดเพลิน	มคีวามสุข	ซ่ึงวธิคีลายเครียด

โดยทั่วๆ	ไป	มีดังนี้	

	 -		 นอนหลับพักผ่อน

	 -		 ออกกำาลังกาย	ยืดเส้นยืดสาย	เต้นแอโรบิค	รำามวยจีน	โยคะ	ฯลฯ

	 -		 ฟังเพลง	ร้องเพลง	เล่นดนตรี

	 -		 เล่นกีฬาประเภทต่างๆ

	 -		 ดูโทรทัศน์	ดูภาพยนตร์

	 -		 เต้นรำา	ลีลาศ

	 -		 ทำางานศิลปะ	งานฝีมือ	งานประดิษฐ์ต่างๆ

	 -		 ปลูกต้นไม้	ทำาสวน

	 -		 เล่นกับสัตว์เลี้ยง

	 -		 จัดห้อง	ตกแต่งบ้าน

	 -		 อ่านหนังสือ	เขียนหนังสือ	เขียนบทกลอน

	 -		 สะสมแสตมป์	สะสมเครื่องประดับ

	 -		 ถ่ายรูป	จัดอัลบั้ม

	 -		 เล่นเกมคอมพิวเตอร์	ท่องอินเตอร์เน็ต

	 -	 พูดคุย	พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง

	 -		 ไปเสริมสวย	ทำาผม	ทำาเล็บ

	 -		 ไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ

	 -		 ฯลฯ

	 สิ่งที่สำาคัญ	 คือ	 เมื่อเกิดความเครียดอย่าได้ทำาส่ิงที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 สูบบุหร่ี	 ด่ืมสุรา	 

ใช้สารเสพตดิ	เลน่การพนนั	เทีย่วกลางคนื	กนิจบุกนิจบิ	ฯลฯ	เพราะนอกจากจะทำาใหเ้สยีสขุภาพ

และเสียเงินเสียทองแล้ว	 ยังทำาให้เกิดปัญหาอื่นๆ	 ตามมาอีกมาก	 เช่น	 เมาแล้วขับรถทำาให้เกิด

อุบัติเหตุ	เสียพนันแล้วทำาให้เกิดหนี้สิน	เกิดความขัดแย้งในครอบครัว	หรือใช้สารเสพติดแล้วนำา

ไปสู่ปัญหาอาชญากรรม	เป็นต้น	ซึ่งจะมีแต่ทำาให้เครียดกว่าเดิมอีกหลายร้อยเท่าทีเดียว
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	 เทคนิคในการผ่อนคลายความเครียด

1. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

	 ความเครียดมีผลทำาให้กล้ามเนื้อหดตัว	 สังเกตได้จากอาการหน้านิ่วคิ้วขมวด	 กำาหมัด	

กดัฟัน	ฯลฯ	การเกรง็ตัวของกลา้มเน้ือทำาให้เกดิอาการเจบ็ปวด	เชน่	ปวดตน้คอ	ปวดหลงั	ปวดไหล	่ 

เป็นต้น	การฝึกการคลายกล้ามเนื้อจะช่วยให้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง	ในขณะฝึกจิตใจ

จะจดจ่ออยู่กับการคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ	 ทำาให้ลดการคิดฟุ้งซ่าน	 และวิตกกังวล	 จิตใจจะมี

สมาธิมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

 วิธีการฝึก

	 เลือกสถานที่ท่ีสงบ	ปราศจากเสียงรบกวน	นั่งในท่าทางที่สบาย	 คลายเสื้อผ้าให้หลวม	

ถอดรองเท้า	หลับตา	ทำาใจให้ว่าง	ตั้งสมาธิอยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

 ฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 10 กลุ่ม ดังนี้

	 1.		มือและแขนขวา	โดยกำามือ	เกร็งแขนแล้วคลาย

	 2.		มือและแขนซ้าย	โดยทำาเช่นเดียวกัน

	 3.		หน้าผาก	โดยเลิกคิ้วสูงแล้วคลาย	ขมวดคิ้วแล้วคลาย

	 4.		ตา	แก้ม	จมูก	โดยหลับตาแน่น	ย่นจมูกแล้วคลาย

	 5.		ขากรรไกร	ล้ิน	ริมฝีปาก	โดยกัดฟัน	ใช้ล้ินดันเพดานปากแล้วคลาย	เม้มปากแน่นแล้วคลาย

	 6.		คอ	โดยก้มหน้าให้คางจดคอแล้วคลาย	เงยหน้าจนสุดแล้วคลาย

	 7.		อก	ไหล่	และหลัง	โดยหายใจเข้าลึกๆ	กลั้นไว้แล้วคลาย	ยกไหล่สูงแล้วคลาย

	 8.		หน้าท้อง	และก้น	โดยแขม่วท้องแล้วคลาย	ขมิบก้นแล้วคลาย

	 9.		 เท้าและขาขวา	โดยเหยียดขา	งอน้ิวเท้าแล้วคลาย	เหยียดขา	กระดกปลายเท้าแล้วคลาย

	 10.	เท้าและขาซ้าย	โดยทำาเช่นเดียวกัน

 ข้อแนะนำา

	 1.	 ระยะเวลาท่ีเกร็งกล้ามเนื้อให้น้อยกว่าระยะที่ผ่อนคลาย	 เช่น	 เกร็ง	 3-5	 วินาที	 

ผ่อนคลาย	10-15	วินาที	เป็นต้น

	 2.		 เวลากำามือ	ระวังอย่าให้เล็บจิกเนื้อตัวเอง	

	 3.		ควรฝึกประมาณ	8-12	ครั้ง	เพื่อให้เกิดความชำานาญ

	 4.		 เม่ือคุ้นเคยกับการผ่อนคลายแล้ว	 ให้ฝึกคลายกล้ามเนื้อได้เลย	 โดยไม่จำาเป็นต้อง 

เกร็งก่อน
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 5.	 อาจเลอืกคลายกลา้มเนือ้เฉพาะสว่นทีเ่ปน็ปญัหาเทา่นัน้กไ็ด	้เชน่	บรเิวณใบหนา้	ตน้คอ	 
หลงั	ไหล	่เปน็ต้น	ไม่จำาเป็นตอ้งคลายกลา้มเน้ือท้ังตวั	จะชว่ยใหใ้ช้เวลานอ้ยลง	และสะดวกมากขึน้
2. การฝึกหายใจ
	 การหายใจเข้าลึกๆ	 เป็นเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด	 อย่างหนึ่ง	 ซึ่งใช้ได้ผลกับ
ร่างกายและจิตใจ	 โดยเมื่อคนเรารู้สึกโกรธหรือวุ่นวายใจจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายทำาให้
อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น	 กล้ามเนื้อมีการตึงตัว	 เหง่ือออก	 ซ่ึงเทคนิคการผ่อนคลายโดย 
วิธีการหายใจเข้าลึกๆ	 จะช่วยเพิ่มการระมัดระวังการตึงตัวของกล้ามเนื้อ	 ทำาให้สามารถควบคุม 
การตงึตวัของกลา้มเนือ้	ควบคุมปฏกิริิยาตอบสนองโดยอตัโนมตั	ิเชน่	การหายใจ	การเตน้ของหวัใจ	 
การไหลเวียนโลหิต	และยังสามารถควบคุมปฏิกิริยาความคิดได้อีกด้วย
 ขั้นตอนการฝึก
	 1.	 นั่งในท่าที่สบายบนเก้าอี้	แขนและขาไม่ควรวางไขว้กัน	วางมือไว้ที่ท้อง
	 2.	 สูดลมหายใจเข้าทางจมูกพร้อมกับนับ	1	ถึง	4	จะรู้สึกว่าท้องพองขยายออก
	 3.	 กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่	นับ	1	ถึง	4	เป็นจังหวะช้าๆ	เช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้า
	 4.	 ค่อยๆ	ผ่อนลมหายใจออก	 โดยนับ	1	ถึง	 8	อย่างช้าๆ	1...2...3...4...5...6...7...8...	
พยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมด	สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลง
	 5.	 ในขณะเดียวกันให้กำาหมัดทั้ง	 2	 ข้าง	 ให้แน่นท่ีสุด	 อุปมาว่าได้กำาความโกรธใส่ไว้ 
ในมือทั้ง	2	ข้าง	
	 6.	 จากนั้นให้ค่อยๆ	ปล่อยความโกรธออกไปโดยการแบมือออก	ทำาซำ้าๆ	จนกระทั่งรู้สึก
ว่าอารมณ์เย็นลง
	 7.	 ทำาซำา้อกีโดยหายใจเขา้ช้าๆ	กลัน้ไว	้แล้วหายใจออกโดยชว่งทีห่ายใจออกใหน้านกวา่
หายใจเข้า
3. การฝึกนับเลข
	 การควบคมุอารมณโ์กรธของตนเองโดยการนบัเลข	เปน็การสำารวจปฏกิริยิาของรา่งกาย
ของตนเองเม่ือเกดิอารมณ์โกรธ	ยบัยัง้อารมณ์ตนเองโดยการเดินหนอีอกจากเหตุการณ	์ใชเ้ทคนคิ
การผอ่นคลายด้วยการนบัเลขเป็นการนับเลขในใจ	นบัหนึง่ถงึสิบชา้ๆ	อาจรว่มกบัการหายใจดว้ย	
ขณะทีน่บักด็งึใจของเราให้มาจดจอ่อยูท่ี่ตวัเลขท่ีกำาลงันบัและเมือ่อารมณส์งบระบายความรูส้กึใน
ทางที่เหมาะสม
 ขั้นตอนการฝึก
	 ให้นึกถึงสถานการณ์ที่ทำาให้เครียดหรือหงุดหงิด	 โกรธ	 แล้วเดินหนีออกจากเหตุการณ์ 
นั้นแล้ว	ให้นับเลขในใจ	1	ถึง	10,	1	ถึง	100,	1	ถึง	1,000	นับไปเรื่อยๆ	จนรู้สึกว่าอารมณ์เย็นลง
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ใบความรู้ที่	5/3

ทุกปัญหามีทางแก้ไข

	 ทุกคนย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น	 แต่ละคนมีปัญหามากน้อยแตกต่างกัน	และแต่ละคน

กจ็ะมองสภาพปญัหาแตกตา่งกันออกไป	แตบ่างคนอาจคดิวา่ปัญหาของตนเองเปน็ปญัหาทีห่นกั

กว่าปัญหาของคนอื่น	ทำาให้รู้สึกเครียด	ทุกข์ใจ	ท้อแท้	หมดกำาลังใจในการแก้ไขปัญหา	บางคนมี

ปัญหามากและสะสมมาเป็นเวลานานๆ	 จนกระท่ังไม่ไหว	 ระเบิดออกมาเหมือนลูกโป่งท่ีเป่าลม 

เข้าไปมากๆ	สมาชิกก็เช่นเดียวกัน	เมื่อมีปัญหาสะสมมากๆ	และไม่สามารถแก้ไขได้	จะทำาให้เกิด 

ผลกระทบทางจิตใจ	 เกิดความเครียด	 ความกดดันและความทุกข์ตามมา	 ซ่ึงจะนำาไปสู่อาการ

กำาเริบต้องกลับมาอยู่โรงพยาบาลอีก	 การที่เราได้พูดคุยปัญหาของตนเองให้คนอื่นได้ฟังและเรา

ไดฟ้งัปญัหาของคนอืน่ดว้ย	จะทำาใหเ้รารูส้กึวา่คนอืน่ก็มปีญัหาเชน่เดียวกบัเราและมองเหน็ปญัหา

ของตนเองว่าน้อยกว่าปัญหาของคนอื่น	 จะทำาให้เกิดความเข้าใจปัญหาของตนเองได้ดีข้ึนและ 

นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

	 วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

	 1.	 แก้ไขด้วยตนเอง	 โดยพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาว่ามีสาเหตุจากอะไรและแก้ไขที่

สาเหตุ

	 2.	 ถ้าแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้	ควรปรึกษาคนที่เราไว้วางใจ	เช่น	พ่อแม่	พระ	เพื่อน

สนิท	ผู้ให้การปรึกษา	เป็นต้น

	 3.	 ใช้หลักการศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว	เช่น	การปล่อยวาง

	 4.	 หยุดใช้สารเสพติดในการแก้ไขปัญหา

	 ผลเสียของการระบายปัญหาและความคับข้องใจ

	 การระบายปัญหาและความทุกข์ใจจะเกิดผลเสียได้	 ถ้าเราระบายปัญหาโดยวิธีการที่ 

ไม่ถกูตอ้งและไมเ่หมาะสม	เชน่	การวา่รา้ยตนเองและผู้อืน่	หรือแสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสม	เชน่	

ด่าว่าผู้อื่น	ขว้างปาข้าวของ	เป็นต้น	สมาชิก	ญาติอาจต้องมาพบแพทย์และบางคนแพทย์ต้องรับ

ไว้รักษาในโรงพยาบาล
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	 วิธีการระบายปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม	มีหลายวิธีคือ

	 1.		การเขียนระบายปัญหาลงในกระดาษ	สมุดบันทึก	ฯลฯ

	 2.		การพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจ	เช่น	พระ	บุคคลที่เรานับถือ	เพื่อนที่รู้ใจ	หรือบุคลากรใน

โรงพยาบาล	เช่น	จิตแพทย์	พยาบาล	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	เป็นต้น

	 3.		หากิจกรรมที่ทำาให้ตนเองสบายใจ	 เช่น	 ฟังเพลง	 อ่านหนังสือ	 ปลูกต้นไม้	 เล่นเกม	

เป็นต้น

	 4.		ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬา	เช่น	ปิงปอง	แบดมินตัน	ฟุตบอล	เป็นต้น

	 การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา

 1.  การรับรู้ปัญหา เพื่อให้บุคคลรับรู้ปัญหา	 มีความคาดหวังในทางบวกต่อการแก้ไข

ปญัหามีความพยายามและมคีวามอดทนใหม้ากทีส่ดุ	เพือ่เผชญิกับปัญหาหรอือปุสรรค	ตลอดจน

สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในระหว่างที่แก้ไขปัญหา

 2.  การกำาหนดปัญหา	 เป็นกระบวนการฝึกให้สามารถกำาหนดหรือสามารถระบุปัญหา

ได้ถูกต้องเหมาะสม	จากการรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา	

 3.  การเสนอทางเลอืกในการแกป้ญัหา คดิและหาทางเลอืกตา่งๆ	ให้มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ

เป็นไปได้	เพื่อว่าจะมีทางเลือกที่เป็นการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 4.  การตัดสินใจเลือกทางเลือก	 โดยการประเมินทางเลือกท่ีกำาหนดไว้ในขั้นตอนของ

การเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายๆ	 ทาง	 ว่าทางใดสามารถจะนำามาปฏิบัติได้และเลือก

ทางที่ดีที่สุดสำาหรับการแก้ปัญหา

 5.  การลงมือปฏิบัติให้เป็นผลสำาเร็จและการตรวจสอบ	 โดยการกระทำากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนต่างๆ	ตามแผนที่วางไว้

	 การฝึกทักษะการแก้ปัญหาทำาให้สามารถค้นพบวิธีการจัดการกับปัญหา	 มีความคิดต่อ

การแกปั้ญหาวา่การท่ีคนเราจะสามารถแกปั้ญหาได้นัน้เนือ่งจากเรารบัรูป้ญัหาตามความเปน็จรงิ

และคิดว่าปัญหาเป็นเหตุการณ์ธรรมดาของชีวิต	มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายที่เปิดโอกาสให้ตนเอง

ไดเ้ตบิโต	และยงัพฒันาดา้นอารมณแ์ละความคดิใหเ้ปน็ไปในทางบวก	เกดิความอดทนและความ

พยายามว่าตนเองสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้	
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	 กิจกรรมที่	6	การเกิดพฤติกรรมรุนแรง	การป้องกันและการจัดการกับความโกรธ

 ระยะเวลา 90 นาที 

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ใหส้มาชกิมคีวามรู	้ความเขา้ใจความหมายของพฤตกิรรมรนุแรง	สาเหตขุองการ

เกิดพฤติกรรมรุนแรงและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง

	 2.	 เพื่อให้สมาชิกนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง	 อันเป็นการป้องกัน 

ไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง

	 3.		 เพือ่ให้สมาชกิมคีวามรู	้ความเขา้ใจเกีย่วกับความโกรธและการจัดการกับความโกรธ

	 4.		 เพือ่ใหส้มาชิกนำาความรูเ้กีย่วกับความโกรธและการจัดการกบัความโกรธไปประยกุต์

ใช้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการก่อพฤติกรรมรุนแรง

เนื้อหา

	 พฤตกิรรมรนุแรง	หมายถงึ	การใชก้ำาลงัหรอือปุกรณใ์ดๆ	เปน็อาวธุ	มผีลทำาใหผู้้ถูกกระทำา

ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายเล็กน้อย	 บาดเจ็บสาหัส	 ทั้งที่มีร่องรอยและไม่มีหรือถึงแก่ชีวิต	 เช่น	 

การตบ	 ตี	 เตะ	 ต่อย	 บีบคอ	 ผลัก	 ขว้างปา	 ท่ิมแทง	 การล่ามโซ่	 กักขัง	 การจี้ด้วยบุหรี่หรือ 

ของร้อน	การกรอกดว้ยยาพิษ	เปน็ต้น	โดยปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเกดิพฤตกิรรมรนุแรงในผูป้ว่ยจติเภท 

คือ	 เพศ	 เพศชายมีแนวโน้มการเกิดมากกว่า	 อายุอยู่ในช่วง	 18-40	 ปี	 บุคลิกภาพแบบต่อต้าน

สังคม	 มีประวัติการใช้สารเสพติด	 มีประวัติการเกิดพฤติกรรมรุนแรง	 มีอาการทางบวก	 ได้แก่	 

หแูวว่	ประสาทหลอน	หวาดระแวง	และพฤตกิรรมการใชย้าตามเกณฑ	์พบวา่	มกีารใชย้าไมถู่กตอ้ง 

ตามเกณฑ์การรักษา	 เช่น	 การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง	 การหยุดใช้ยาเอง	 การรับประทานยา 

ไมต่รงตามเวลา	เพิม่หรอืลดขนาดยาเอง	จงึสง่ผลใหเ้กดิการควบคมุอารมณแ์ละพฤตกิรรมได้นอ้ย	 

ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้	
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เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

5	นาที	 1.			ผู้บำาบัดกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม	 พูดคุยเรื่องทั่วไป	 และทบทวนสรุปถึง

การพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาและความเครียดในกิจกรรมที่	5	พร้อม

บอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่	6	และระยะเวลาที่จะทำากลุ่ม

15	นาที 2.	 	ให้สมาชิกช่วยกันตอบว่า	พฤติกรรมรุนแรงหมายถึงอะไร	สาเหตุเกิดจาก

อะไรบ้าง	หลงัจากนัน้	ผูบ้ำาบดัสรปุใหส้มาชกิฟงัและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความ

หมายของพฤติกรรมรุนแรง	 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมรุนแรงและวิธี

การป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง	ตามใบความรู้ที่	6/1

ใบความรู้ที่	6/1

10	นาที 3.	 	ให้สมาชิกเล่าประสบการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมรุนแรงที่ตนเองเคยกระทำา

มาทัง้ในอดตีและปจัจบุนั	ตามใบงานที	่6/1	และผูบ้ำาบดัสรปุประเดน็จาก

การอภิปราย	ดังนี้

3.1	 พฤติกรรมรุนแรงที่ตนเองเคยกระทำามาทั้งในอดีตและปัจจุบัน

3.2	 ผลที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมรุนแรงของตนเอง

ใบงานที่	6/1

15	นาที 4.	 ให้สมาชกิบอกถงึปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่การเกดิพฤติกรรมรนุแรงและวธิปีอ้งกัน

ไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง	 ตามใบงานที่	 6/2	 และผู้บำาบัดสรุปประเด็น 

จากการอภิปราย

ใบงานที่	6/2

10	นาที 5.	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงและการป้องกัน	

ตามใบความรู้ที่	6/2

ใบความรู้ที่	6/2

15	นาที 6.	 ผู้บำาบัดถามสมาชิกว่า	ใครเคยมีอารมณ์โกรธบ้าง	เพราะอะไรถึงรู้สึกโกรธ

และมวีธิกีารจดัการกบัความโกรธอยา่งไรบ้าง	หลงัจากนัน้ผูบ้ำาบดัสรปุถงึ

วิธีการจัดการกับความโกรธที่ถูกต้องให้สมาชิกทราบ	พร้อมทั้งให้สมาชิก

ฝึกการจัดการกับความโกรธ	

ใบความรู้ที่	6/3

10	นาที 7.	 ให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยและสรุปกิจกรรมที่ได้	ผู้บำาบัดสรุปเพิ่มเติม

การประเมินผล

	 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม	ความสนใจ	และการร่วมแสดงความคิดเห็นตลอด

จนการซักถามปัญหาต่างๆ	และการฝึกปฏิบัติของสมาชิก
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ใบงานที่	6/1

ประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมรุนแรงที่ตนเองเคยกระทำามาทั้งในอดีต 

และปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมรุนแรงของตนเอง

คำาชี้แจง ให้สมาชิกเขียนเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมรุนแรงของตนเอง

	 ประเด็น	

ให้สมาชิกเล่าถึงพฤติกรรมรุนแรงที่ตนเองเคยกระทำามา

อดีต

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

ผลที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมรุนแรงของตนเอง

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

ปัจจุบัน

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

ผลที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมรุนแรงของตนเอง

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบงานที่	6/2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงและ 

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง

คำาชี้แจง ใหส้มาชกิเขยีนเลา่เกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่การเกิดพฤติกรรมรนุแรงและวธิปีอ้งกนั 

	 	 ไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง

	 ประเด็น	

1. ให้สมาชิกบอกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2. ให้สมาชิกบอกถึงวิธีป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบความรู้ที่	6/1

พฤติกรรมรุนแรง

 พฤติกรรมรุนแรง	หมายถึง	เป็นการกระทำาของบุคคลต่อบุคคลอย่างตั้งใจหรือเจตนาที่

มุง่ใหเ้กิดการสญูเสยีตอ่ชวีติหรอืตอ่กระบวนการสำาคญัของชวีติ	ดว้ยกำาลงัทางกาย	หรอืสว่นหนึง่

ส่วนใดของอุปกรณ์หรืออาวุธอย่างใดอย่างหนึ่ง	ซึ่งจะส่งผลต่อการสูญเสีย

	 ประเภทของพฤติกรรมรุนแรง

	 1.		พฤติกรรมรุนแรงทางคำาพูดประกอบด้วย	 อาการส่งเสียงดัง	 ตะโกนด้วยความโกรธ

หรือตะโกนคำาพูดดูถูกผู้อื่น

	 2.		พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายตนเอง	ประกอบด้วย	การทำาร้ายร่างกายตนเอง	จนเกิด

รอยฟกชำ้าหรือมีบาดแผลเล็กน้อยหรือบาดเจ็บภายในและอาจรุนแรงจนถึงการทำาร้ายตนเองจน

กระดูกหัก	หมดสติ

	 3.		พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น	 หมายถึง	 พฤติกรรมทำาท่าคุกคามหรือทำาร้าย

ร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งรุนแรง

	 4.	 พฤติกรรมรุนแรงด้านการทำาลายสิ่งของประกอบด้วย	 การเขย่าประตู	 ฉีกเส้ือผ้า	 

เตะเฟอร์นิเจอร์	ทุบกระจก	จุดไฟเผาสิ่งของหรือขว้างปาสิ่งของที่เป็นอันตราย	เช่น	ก้อนหิน

	 ระดับของพฤติกรรมรุนแรง

	 ระดับของพฤติกรรมรุนแรง	แบ่งเป็น	5	ระยะ	ดังนี้

	 1.	 ระยะแสดงพฤตกิรรมเริม่ตน้ท่ีนำาไปสู่พฤติกรรมรุนแรง	(triggering	phase)	เปน็ระยะ

เริม่ตน้ของการตอบสนองตอ่สิง่ท่ีมากระตุน้หรอืสถานการณแ์วดลอ้มทีท่ำาใหโ้กรธ	ผูป้ว่ยในระยะนี ้

จะมีลักษณะพฤติกรรม	 ได้แก่	 มีความวิตกกังวล	 กล้ามเนื้อเกร็ง	 หายใจเร็ว	 แสดงอารมณ์โกรธ	 

พูดตะโกนส่งเสียงดัง	ด่าผู้อื่น	เป็นต้น

	 2.	 ระยะทีเ่พิม่การเกดิพฤตกิรรมรนุแรง	(escalation	phase)	เปน็ระยะทีม่กีารตอบสนอง 

มากข้ึน	 บางคนอาจควบคุมและจัดการกับสิ่งที่มากระตุ้นได้	 แต่บางคนอาจจัดการกับสิ่งที่มา

กระตุน้มาไมไ่ด	้ในระยะนีผู้ป่้วยจะแสดงอาการกระวนกระวายใจ	เดนิไปมา	ตะโกนดา่	สง่เสียงดงั	

มีทา่ทีที่คกุคาม	กำามือแน่น	สูญเสียความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น
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	 3.	 ระยะวกิฤต	(crisis	phase)	ถา้ระยะที	่2	ไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือท่ีเหมาะสม	กจ็ะทำาให้

เกดิภาวะวกิฤตตามมา	เปน็ระยะทีผู้่ปว่ยจะสญูเสยีการควบคมุอารมณแ์ละพฤติกรรมของตนเอง	

ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีลักษณะพฤติกรรม	ได้แก่	สูญเสียความสามารถในการสื่อสารความต้องการ

ของตนเอง	 สูญเสียการควบคุมตนเองในด้านอารมณ์และร่างกาย	 ขว้างปาสิ่งของ	 ทุบสิ่งของ	 

ทุบกระจก	เตะ	ต่อย	ถีบ	หยิกข่วนผิวหนัง	ทำาร้ายตนเองหรือทำาร้ายผู้อื่น	

	 4.	 ระยะพักฟื้นจากพฤติกรรมรุนแรง	 (recovery	 phase)	 เป็นระยะที่ผู้ป่วยกลับมา

ควบคุมตนเองได้อีกครั้ง	 ระยะนี้จะมีลักษณะพฤติกรรม	 ได้แก่	 พูดส่งเสียงเบาลง	 การเกร็งของ

กล้ามเนื้อลดลง	ร่างกายผ่อนคลายลง	สามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้ดีขึ้น

	 5.	 ระยะหลังภาวะวิกฤต	(post-crisis	depression	phase)	เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีอาการ

สงบลงมาก	ระยะน้ีมีลกัษณะพฤตกิรรม	ไดแ้ก	่อารมณส์มาชกิสงบลง	ไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วรนุแรง
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ใบความรู้ที่	6/2

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงและการป้องกัน

	 การเกิดอาการกำาเรบิทางจติเป็นการแสดงอาการของโรคอกีครัง้หลงัจากไดรั้บการรกัษา

จนอาการดีขึ้นแล้ว	 การเกิดอาการกำาเริบซำ้าของผู้ป่วยจะมีอาการเตือนก่อนเสมอ	 โดยมีปัจจัย

กระตุ้นทำาให้ผู้ป่วยควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้้อื่น

	 ปัจจัยกระตุ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง	

	 1.		 ผู้ป่วยขาดยา	รบัประทานยาไมต่่อเนือ่งหรอืไมย่อมรบัประทานยา	ทำาใหอ้าการทางจติ 

กำาเริบ	

	 2.		ผู้ป่วยเมาสุราหรือใช้สารเสพติด	

	 3.		ผู้ป่วยมีอาการหลงผิด	ระแวงว่าจะถูกทำาร้าย	กลัวหรืออาจหลงผิดว่ามีอำานาจ	

	 4.		ผู้ป่วยมีอาการหูแว่ว	ได้ยินเสียงสั่งให้ทำาร้ายผู้อื่น	

	 5.		ผู้ป่วยอยู่ในภาวะอารมณ์โกรธรุนแรง	อาจเกิดจากถูกขัดใจ	คนอื่นพูดผิดหู	

	 6.		ผู้ป่วยอาจเลียนแบบทำาตามผู้อื่น	

	 ลักษณะสำาคัญของผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง	

	 1.		 เคยก่อพฤติกรรมรุนแรงมาก่อน

	 2.		มีพฤติกรรมก้าวร้าว	มีความขัดแย้งรุนแรงกับคนรอบข้าง	เช่น	ทะเลาะวิวาท	ด่าทอ	

	 3.		มีอาวุธ

	 อาการเตือนหรือสัญญาณเตือนที่มีแนวโน้มต่อการมีพฤติกรรมรุนแรง	

	 ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์หรือพฤติกรรมผิดปกติต่างๆ	 ท่ีเป็นสัญญาณเตือนว่ามีแนวโน้มจะ

แสดงพฤติกรรมรุนแรง	ได้แก่

 1.  ลักษณะการแสดงออกของผู้ป่วย

	 	 1.1		 ด้านคำาพูด	ได้แก่	พูดหยาบคาย	ไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย	ปฏิเสธการรักษา

	 	 1.2		 ด้านอารมณ์	ได้แก่	หงุดหงิด	โกรธง่าย	เอาแต่ใจตนเอง	ดื้อ	ไม่ฟังใคร
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	 	 1.3		 ด้านท่าทางพฤติกรรม	 ได้แก่	 สีหน้าเคร่งเครียด	 ตาขวาง	 กัดฟัน	 กำาหมัด	 

เดินอาดๆ	กระทืบเท้า	ยกเก้าอี้	เปิดประตูแรงๆ	อยู่ไม่นิ่ง	กระสับกระสาย	มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป 

จากเดิม	 เช่น	 เก็บตัว	 นิ่งเงียบผิดปกติ	 กลางคืนไม่นอน	 พกพาอาวุธ	 ทำาลายข้าวของหรือ 

อยากออกนอกบ้าน

 2.  การดูแลตนเองในชีวิตประจำาวัน ได้แก่	 ไม่อาบนำ้า	 แปรงฟัน	 ไม่เปล่ียนเสื้อผ้า	 

ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมซำ้าๆ	กันหลายวัน	ใส่เสื้อผ้ากลับด้าน

 3.  มอีาการทางจิตกำาเริบ	ไดแ้ก่	หลงผดิ	มหีแูวว่	พดูคนเดยีว	เมือ่สมาชกิมหีแูวว่	สมาชกิ

จะพยายามช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น	 เพื่อลดความทุกข์ทรมานจากอาการ	ได้แก่	นั่งเอามืออุดหู	

ตะโกน	ร้องเพลง	สูบบุหรี่จัด	เปิดวิทยุ	โทรทัศน์เสียงดัง	อาบนำ้าบ่อยๆ
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ใบความรู้ที่	6/3

ความโกรธ สาเหตุและวิธีการจัดการกับความโกรธ

 ความโกรธ หมายถงึ	เป็นสภาวะทีเ่กดิอารมณแ์บบไมส่มปรารถนา	ซึง่เกิดจากความรูส้กึ

ที่ถูกกระทำาอย่างไม่ยุติธรรม	ถูกเหยียดหยามหรือได้รับการข่มขู่	

 สาเหตุ เกิดได้จากทั้งภายในและภายนอก	เช่น	ความห่วงใย	กังวล	หรือวิตกกังวลจาก

ปัญหาส่วนตัวบางอย่าง	หรือการพบกับเหตุการณ์ที่กระตุ้นความทรงจำาเก่าๆ	ที่เจ็บปวด	รวมทั้ง

ความรู้สึกว่าถูกบีบให้จนมุมหรือไม่ได้รับความยุติธรรม

	 สาเหตุของความโกรธที่พบได้บ่อย	เช่น

	 1.		ความคับข้องใจที่ไม่สามารถทำาบางสิ่งบางอย่างได้ดังใจ

	 2.		ความรำาคาญ	หงุดหงิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ

	 3.		ความรู้สึกไม่สะดวกในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

	 4.		การถูกรบกวนความเป็นส่วนตัว

	 5.		ความเสียใจ	ความกลัวที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นความโกรธ

	 6.		การถูกคุกคาม	รู้สึกถูกเหยียดหยาม	ดูหมิ่น	ความอิจฉาริษยา	

	 ลักษณะของความโกรธ

	 1.		 เมือ่มอีารมณโ์กรธ	ทกุคนยอ่มคดิวา่ตนเองนัน้ถูกต้องเสมอ	ทุกคนต่างหยบิยกเหตุผล

ต่างๆ	นานามาสนับสนุนในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูก	

	 2.		 เมื่อมีความโกรธ	จะทำาให้ขาดสติและถูกหลอกได้ง่าย	 เพราะคนที่โกรธจะไม่ฟังใคร

ยกเวน้คนทีค่ดิเหมอืนกบัตวัเอง	ยิง่มกีำาลงัเสรมิยิง่ฮกึเหมิ	คดิวา่ตนเองนัน้ถูกต้อง	จึงถูกชกัจูง	และ

ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างง่ายดาย

	 3.		 เมื่อมีความโกรธ	จะมองโลกในแง่ร้าย	ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่	และคิดว่าปัญหา

ไม่สามารถแก้ไขหรือประนีประนอมได้	และมีแนวโน้มที่จะรุนแรง

	 4.	 เมื่อมีความโกรธ	จะมีความคิดในแง่ลบผุดขึ้นมามากมาย	ก่อให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรง

มากขึน้เรือ่ยๆ	จนทำาใหม้องความจรงิไมต่รงตามความเปน็จรงิ	คำาพดูจะบดิเบอืน	วาจาจะกา้วรา้ว

รุนแรง	
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	 การจัดการกับความโกรธ

	 เป้าประสงค์ของการจัดการกับความโกรธคือ	 ลดอารมณ์โกรธและการตอบสนองต่อ 

ความโกรธท้ังทางร่างกายและจิตใจ	 ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนหรือสิ่งที่ทำาให้ท่านโกรธได้	

แต่ท่านสามารถควบคุมความโกรธได้	ซึ่งมีวิธีการดังนี้

	 1.	 ฝกึการหายใจทีถ่กูต้อง	การหายใจทีถ่กูตอ้งจะได้ปรมิาณออกซเิจนเหมาะสมเพยีงพอ

ตอ่ความผอ่นคลายของรา่งกาย	ทำาไดโ้ดยหลบัตาลงเบาๆ	หายใจเขา้ออกลกึๆ	ชา้ๆ	สกั	5-10	นาท	ี 

เทคนิคคือเมื่อหายใจเข้าช้าๆ	 จนท้องป่องแล้วก็กล้ันไว้สักครู่โดยการนับ	 1-5	 ตามจังหวะวินาที	

แล้วค่อยๆ	 ระบายลมหายใจออกมาช้าๆ	 ทางจมูกหรือทางปากก็ได้ตามสะดวก	 การหายใจ 

ที่ถูกต้องจะช่วยให้การเต้นของหัวใจช้าลงและกล้ามเนื้อคลายตัว	 ซึ่งร่างกายจะส่งสัญญาณ 

ความสบายนี้ไปสมองทำาให้อารมณ์เย็นลง

	 2.		การผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ	 ของร่างกายด้วยการยืดหดเบาๆ	 ไม่ให้เกิด 

ความตึงเครียดทำาได้หลายวิธี	 เช่น	 ออกกำาลังหรือเล่นกีฬาเบาๆ	 เดินเร็วๆ	 ทำาให้	 endorphins	 

ซึ่งเป็นตัวที่ทำาให้สงบและมีความสุขหลั่งออกมา

	 3.		การจินตนาการสั้นๆ	 เรื่องที่ทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย	 สบายใจ	 เพื่อเปลี่ยนสภาวะจาก

ความเครียดมาเป็นความสุขระยะหนึ่ง

	 4.		การแก้ปัญหา	ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข	วางแผนการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดและ 

ไมต่อ้งกลา่วโทษตวัเองหากปัญหานัน้ยงัไมส่ามารถแก้ได้อยา่งสมบรูณ	์แมว้า่จะไดใ้ชค้วามพยายาม

อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

	 5.		การสื่อสารที่ดี	ถ้าเริ่มรู้สึกมีอารมณ์โกรธขณะพูดคุย	ให้ทำาตัวเองช้าลงเพื่อลดระดับ

อารมณร์ะมดัระวงัคำาพดูมากข้ึน	ฟงัอย่างตัง้ใจ	และไม่ดว่นสรปุ	คดิกอ่นตอบ	ถา้เห็นวา่บรรยากาศ

ไม่ดีให้พักและใช้เรื่องตลกเบาๆ	หรือใช้อารมณ์ขันช่วยแก้สถานการณ์	แต่ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ

	 6.		 เตือนตัวเองด้วยคำาง่ายๆ	เช่น	ใจเย็นๆ

	 7.		การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม	 ถ้ารู้สึกว่ามีอารมณ์โกรธมากๆ	 ให้แยกตัวออกมาอยู่ 

ตามลำาพัง	 5-10	 นาที	 เพื่อสงบตัวเอง	 ควรจะไปนั่งที่อากาศปลอดโปร่ง	 หรือในห้องที่สบายๆ	 

เปิดเพลงฟังให้ใจเย็นลง	จิบนำ้าให้สดชื่น	หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด	ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องทำา 

บางสิ่งบางอย่างเพื่อปลดปล่อยแรงขับภายในออกมา	 เช่น	 ขุดดิน	 ปลูกต้นไม้	 เล่นกีฬาที่ต้อง

ออกแรงเหวี่ยงออกไป
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	 การควบคุมอารมณ์โกรธ	

	 มีวิธีปฏิบัติดังนี้

	 1.	 สำารวจอารมณ์ที่เกิดขึ้น	 ตระหนักว่าตนเองกำาลังมีอารมณ์โกรธ	 และคาดการณ์ 

ถึงผลเสียของการแสดงอารมณ์นั้นออกมา

	 2.	 ให้ออกมาจากสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดอารมณ์โกรธก่อนชั่วคราว	 เพ่ือจะได้ไม่ทำาให้

เกิดเหตุการณ์รุนแรงตามมา	จำาไว้ว่าอย่าโต้เถียงกับผู้อื่นในขณะที่มีอารมณ์โกรธ	
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	 กิจกรรมที่	7	การสนับสนุนทางสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม	

 ระยะเวลา 90 นาที 

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมและแหล่ง 

ช่วยเหลือทางสังคม

	 2.	 เพื่อให้สมาชิกนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง	 เมื่อเกิดปัญหาหรือ

ต้องการความช่วยเหลือ

เนื้อหา

	 การสนบัสนนุทางสงัคม	เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืสนบัสนนุระหวา่งกนัของบคุคล	รวมทัง้

มีการแลกเปลีย่นความชว่ยเหลอืซ่ึงกันและกนั	การทีบ่คุคลมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่	เกดิเปน็เครอืขา่ย 

ทางสังคม	 และมีการช่วยเหลือสนับสนุนกัน	 ทั้งด้านอารมณ์	 การยอมรับ	 การให้กำาลังใจ	 ให้ 

ความหว่งใย	ชว่ยเหลอืดา้นวตัถสุิง่ของ	ขอ้มลูขา่วสาร	คำาแนะนำา	หรือข้อมลูข่าวสารท่ีเปน็ประโยชน	์ 

ตลอดจนให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงและปลอดภัย	 ทำาให้บุคคล

เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 ซึ่งความรู้สึกนี้ช่วยทำาให้บุคคล	 ลดความซึมเศร้า	 ลดความวิตก

กังวล	 เพิ่มความสุข	 และความพึงพอใจในชีวิต	 ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต	 การสนับสนุนทางสังคม 

มีความสำาคัญและเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญในการจัดการกับความเจ็บป่วยในผู้ป่วยเรื้อรัง

เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

5	นาที 1.	 ผู้บำาบัดกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม	 พูดคุยเรื่องทั่วไป	 และทบทวนสรุปใน

กิจกรรมที่	 6	 การเกิดพฤติกรรมรุนแรง	 การป้องกันและการจัดการกับ

ความโกรธ	พร้อมบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่	7	และระยะเวลาที่จะ

ทำากลุ่ม

20	นาที 2.	 ให้สมาชิกเขียนตอบคำาถามตามใบงานถึงความต้องการการสนับสนุนทาง

สงัคมและแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมทีส่มาชกิคดิวา่จะไปขอความชว่ยเหลอื	

ตามใบงานที	่7/1	หลงัจากนัน้ใหส้มาชิกแตล่ะทา่นอา่นคำาตอบและผูบ้ำาบดั

สรุปประเด็นจากการอภิปราย

ใบงานที่	7/1

15	นาที 3.	 ผู้บำาบัดให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมและแหล่ง

สนับสนุนทางสังคม	ตามใบความรู้ที่	7/1

ใบความรู้ที่	7/1
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เวลา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

4.	 ให้สมาชิกเขียนตอบคำาถามตามใบงานถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนสถานพยาบาลจากบัตรทอง	ตามใบงานที่	7/1/2

ใบงานที่	7/1/2

10	นาที 5.	 ผู้บำาบัดให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานพยาบาลจากบัตรทอง	

ตามใบความรู้ที่	7/2

ใบความรู้ที่	7/2

6.	 ผู้บำาบัดให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวภายหลังได้รับการปล่อย

ตัวออกจากเรือนจำา	ตามใบความรู้ที่	7/3

ใบความรู้ที่	7/3

10	นาที 7.	 ให้สมาชิกสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการเข้าโปรแกรมการเตรียมความ

พร้อมก่อนปล่อย	และผู้บำาบัดสรุปอีกครั้ง

10	นาที 8.	 ใหส้มาชกิบอกประโยชนข์องการเขา้โปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มกอ่น

ปล่อยและผู้นำากลุ่มสรุป

9.	 ให้สมาชิกช่วยกันบอกประโยชน์ของการได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง

ภายหลังปล่อยตัว	หลังจากนั้นผู้นำากลุ่มสรุป	และขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพื้นท่ีติดตามดูแลต่อเน่ืองภายหลังปล่อยตัว	 โดยขอให้

สมาชิกลงนามในใบยินยอมติดตามดูแลต่อเน่ืองภายหลังปล่อยตัว	 และ

กล่าวปิดกลุ่ม

ใบยินยอม

ติดตามดูแล 

ต่อเนื่อง 

ภายหลัง 

ปล่อยตัว

การประเมินผล

	 ประเมนิผลจากการสังเกตพฤตกิรรม	ความสนใจ	และการรว่มแสดงความคดิเหน็ตลอดจน 

การซักถามปัญหาต่างๆ
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ใบงานที่	7/1

การสนับสนุนทางสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม

1.  ท่านมีความต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างจากสังคมเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2.  ความต้องการขอความช่วยเหลือของท่าน ท่านจะไปขอรับความช่วยเหลือจากที่ใด 

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบความรู้	7/1

การสนับสนุนทางสังคม และ แหล่งสนับสนุนทางสังคม

 

	 การสนับสนุนทางสังคม	

	 บุคคลที่มีการเปลี่ยนผ่านของชีวิตหรือประสบกับภาวะวิกฤต	หากมีเครือข่ายทางสังคม

คอยประคับประคอง	 บุคคลนั้นก็จะรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยเพราะได้รับการดูแล	 มองเห็นคุณค่า

ของตนเองหรือมีความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ	 ทำาให้สามารถปรับตัวผ่าน

สถานการณ์ได้	

	 การทีบุ่คคลไดร้บัการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน	ทัง้ทีเ่ปน็คนในครอบครวัหรือเปน็บคุคลอืน่ 

ท่ีเกี่ยวข้องทั้งแบบที่เป็นทางการ	 (formal	 source)	 ได้แก่	 เจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพ	หรือวิชาชีพ	 

เจา้หนา้ทีข่องรฐั	และแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ	(informal	source)	ไดแ้ก	่บคุคลใกล้ชดิในครอบครวั	

คู่สมรส	ญาติ	เพื่อน	เพื่อนบ้าน	หรือบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกัน	จะส่งผลให้บุคคลรู้สึกมีความสำาคัญ	 

มกีำาลงัใจ	และมีพลงัในการเผชญิกบัปญัหาและอปุสรรค	เพือ่ทีจ่ะดำาเนนิชวีติต่อไปอยา่งเปน็ปกติ

สขุ	หรอืกระทำาสิง่ใดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ซึง่การสนบัสนนุชว่ยเหลือมทัีง้ดา้นวตัถ	ุสิง่ของ	ขอ้มลู

ขา่วสาร	และการสนบัสนนุทางดา้นอารมณ์และจติใจ	ซ่ึงเปน็ตัวแปรทางด้านจติสังคมทีส่ง่ผลดีต่อ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

	 ความต้องการการสนับสนุนทางสังคม	

	 บุคคลมีความต้องการการสนับสนุนทางสังคม	ดังนี้	

 1.  ด้านอารมณ ์(emotion	support)	เปน็การช่วยให้บคุคลรู้สึกว่าตนเอง	ได้รับความรัก	 

ความผูกพัน	ความใกล้ชิด	ความอบอุ่น	การยอมรับ	นับถือและยกย่อง	และความไว้วางใจ	

 2.  ด้านข้อมูลข่าวสาร	 (information	 support)	 เป็นการให้ข้อมูล	 รวมถึงคำาแนะนำา	

การใหค้ำาปรึกษาในการแกไ้ขปัญหา	หรอืการให้ข้อมลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัพฤตกิรรมและการกระทำา 

ของบุคคล

 3.  ด้านส่ิงของ (tangible	support)	เป็นการชว่ยเหลอื	โดยใหส้ิง่ของ	เงนิ	ทอง	เปน็ตน้
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	 แหล่งของการสนับสนุนทางสังคม	

	 มีการแบ่งแหล่งของการสนับสนุนทางสังคม	ดังนี้	

 1.  การสนบัสนนุตามธรรมชาต ิ(Natural	support	system)	เปน็องคป์ระกอบเบือ้งต้น 

ที่ให้การสนับสนุนทางสังคม	ได้แก่	ครอบครัว	ญาติพี่น้อง

 2.  การสนับสนุนจากเพื่อน	 (Peer	 support	 system)	 เป็นการสนับสนุนที่ได้รับ

จากบุคคลอื่นซึ่งมีประสบการณ์	 มีความชำานาญในการค้นคว้าหาความต้องการ	 และสามารถ

ติดต่อชักจูงบุคคลได้ง่าย	 เป็นเหตุให้บุคคลประสบความสำาเร็จและสามารถปรับตัวได้อย่างดี 

ในสถานการณ์ที่เลวร้าย	ได้แก่	เพื่อนฝูง	เพื่อนบ้าน	คนรู้จัก	คนคุ้นเคย	เพื่อนร่วมงาน

 3.  การสนับสนุนจากองค์กรด้านศาสนา (Religion	 organization)	 เป็นแหล่งของ 

การสนบัสนนุทีเ่กา่แกด่ัง้เดมิในชมุชน	ชว่ยใหเ้กดิความเชือ่	คา่นิยม	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณต่ีางๆ	 

และคำาแนะนำาเกี่ยวกับการดำารงชีวิต	ได้แก่	ผู้นำาทางศาสนาต่างๆ

 4.  การสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ (Health	 profession	 support)	 

เป็นแหล่งการสนับสนุนที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	 ได้แก่	 แพทย์	 พยาบาล	 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	 

ซึ่งมีความสำาคัญในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร	และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 5. การสนับสนุนจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ	 (Voluntary	 service	 groups	 and	mutual	

health	groups)	เปน็การสนบัสนนุจากกลุม่อาสาสมคัร	เปน็กลุ่มทีช่ว่ยใหบ้คุคลได้	เปล่ียนแปลง	

พฤติกรรมต่างๆ	 ส่งเสริมให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	 การเปล่ียนแปลงต่างๆ	 

ในชีวิต

	 ดังนั้น	 การสนับสนุนทางสังคมและแหล่งของการสนับสนุนทางสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นจาก

ครอบครัว	 ชุมชน	 และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับ

ความเจ็บป่วยและอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนได้	 ยิ่งผู้ป่วยมีลักษณะและความรุนแรงของอาการยิ่งมี

ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น	 บุคคลที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง

จะมีปัญหาทางด้านร่างกาย	และจิตใจน้อยกว่าผู้ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับตำ่า	
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ใบงานที่	7/2

การเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรทอง

1.  ท่านสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรทองได้หรือไม่ อย่างไร 

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

2.  กรณีพักอาศัยตรงตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน (ย้ายทะเบียนบ้าน) หรือกรณีอาศัยตรงตาม 

ท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล หากท่านต้องการเปลี่ยน 

สถานพยาบาลบัตรทองต้องใช้หลักฐานที่ใช้ในการติดต่ออะไรบ้าง

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

3.  กรณพีกัอาศยัไมต่รงตามทีอ่ยูใ่นทะเบยีนบา้น (ยา้ยทีอ่ยู่แตไ่มย้่ายทะเบยีนบา้น) หากทา่น

ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรทองต้องใช้หลักฐานที่ใช้ในการติดต่ออะไรบ้าง

…….…………………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………

…………………………………………………..………………………..……………..………………..……………..………
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ใบความรู้	7/2

การเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรทอง

	 การเปลีย่นสถานพยาบาลบตัรทองจะสามารถขอเปล่ียนได้ไมเ่กิน	4	คร้ังต่อปงีบประมาณ	

(ปีงบประมาณ	เริ่มต้น	1	ตุลาคม	ถึง	30	กันยายน	ของปีถัดไป)

	 หลังจากยื่นดำาเนินการเสร็จแล้ว	สิทธิ์บัตรทองจะสามารถใช้ได้ต้องรอประมาณ	30	วัน	 

หากเจ็บป่วยทั่วไปก็ทำาการรักษาที่สถานพยาบาลเดิมก่อน	สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หมายเลข

สายดว่น	1330	วา่	ณ	ตอนนัน้สทิธิท์ีส่ถานพยาบาลใหม่ใช้ได้แล้วหรือไม	่โดยตรวจสอบได้ในวนัท่ี	15	

หรอืวนัที	่28	ของเดือน	แตห่ากเกดิการเจบ็ปว่ยขึน้มาในระหวา่งทีร่อการเกดิสิทธิก์ส็ามารถใชสิ้ทธิไ์ด้	 

โดยติดต่อได้ที่หน่วยบริการที่ระบุในบัตร	 โดยนำาบัตรประจำาตัวประชาชน	 สำาเนาทะเบียนบ้าน 

ยื่นต่อทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

	 กรณีพักอาศัยตรงตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน	 (ย้ายทะเบียนบ้าน)	 หรือกรณีอาศัย 

ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านแต่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

	 1.	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่มีเลข	 13	หลัก	หรือเอกสารที่ทางราชการออกให ้

ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำาตัวประชาชน	13	หลัก

	 2.		กรณีเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตร

	 3.		สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน

	 กรณีพักอาศัยไม่ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน	(ย้ายที่อยู่แต่ไม่ย้ายทะเบียนบ้าน)

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

	 1.		สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่มีเลข	 13	หลัก	หรือเอกสารที่ทางราชการออกให ้

ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำาตัวประชาชน	13	หลัก

	 2.		กรณีเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตร

	 3.		สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน

	 4.		ต้องใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง	เพิ่มเติมดังนี้	

	 	 -	 หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงจากเจ้าบ้าน	พร้อมสำาเนาทะเบียนบ้าน	และ

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
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	 		 -		 หนงัสอืรบัรองของผูน้ำาชมุชน	พรอ้มสำาเนาบตัรประจำาตัวประชาชนของผู้นำาชมุชน

	 	 -		 หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง	 พร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

ของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง

	 		 -		 เอกสารหรือหลักฐานอื่น	เช่น	ใบเสร็จรับเงินค่านำ้าประปา	ค่าไฟฟ้า	หรือสัญญา

เช่าที่มีชื่อตนเองที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

 หมายเหตุ กรณีให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทน	ต้องเพิ่มหนังสือมอบอำานาจและสำาเนาบัตร

ประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำานาจด้วย

	 สถานที่ติดต่อ

	 1.	 ในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่สำานักงานเขตในพื้นที่ 

ที่พักอาศัย

	 2.	 ในพืน้ทีต่า่งจงัหวดัตดิตอ่ท่ีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลในพืน้ท่ี	หรอืโรงพยาบาล

ของรัฐที่เราจะย้ายสถานพยาบาล
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วิธีการปฏิบัติตัวภายหลังได้รับการปล่อยตัว 

ออกจากเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 วิธีการปฏิบัติตัวภายหลังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา	

 	 โดยใช้หลัก	D	METHOD

	 1.		D	Diagnosis	ให้ความรู้เรื่องโรคที่เป็นอยู่ถึงสาเหตุ	อาการ	การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

	 2.		M	Medicine	แนะนำาการใช้ยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างละเอียด	สรรพคุณของยา	ขนาด	

วิธีใช้	 ข้อควรระวังในการใช้ยา	 ตลอดจนการสังเกตภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งข้อห้ามการใช้ยาด้วย

เน้นรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 	 2.1		 รับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างถูกต้อง	คือ	ถูกคน	ถูกชนิด	

ถูกขนาด	ถูกวิธี	และถูกเวลา

	 	 2.2		 ไม่ควรเพิ่ม	ลด	หรือหยุดยาเอง	แม้ว่าอาการของผู้ป่วยจะเป็นปกติแล้วก็ตาม	

เพราะหากหยุดการรักษาเร็วกว่ากำาหนดจะทำาให้อาการกำาเริบได้สูง

	 	 2.3		 สังเกตอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาทางจิต	 เช่น	 ตัวแข็ง	 ล้ินแข็ง	 

นำ้าลายไหล	มือสั่น	เดินกระตุก	เชื่องช้า	หรือใจสั่น	เป็นต้น	หากพบว่ามีอาการดังกล่าวหลังจาก

รับประทานยาแก้แพ้แล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

	 3.		E	Environment	&	Economic	การจัดการสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับภาวะ

สุขภาพ	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 บางรายอาจจะต้องฝึกฝนอาชีพใหม่	

ไม่พกพาหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง

	 4.		T	 Treatment	 ปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของแพทย์	 พยาบาล	 นักจิตวิทยาคลินิก	 

นักสังคมสงเคราะห์	 และนักกิจกรรมบำาบัด	 รวมถึงการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง	 เน้นการสังเกต

อาการทางจิตกำาเริบ	ที่ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว	เช่น

	 	 -		 นอนไม่หลับ	นอนน้อย	หรืออดนอน

	 	 -		 วิตกกังวลง่ายขึ้น	กังวลมาก	กระวนกระวาย

	 	 -		 มีอาการปวดศีรษะบ่อยและรุนแรงขึ้น

	 	 -		 หงุดหงิดโมโหง่าย
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	 	 -		 ซึมเศร้า	แยกตัว

	 	 -		 มีประสาทหลอนท้ัง	 5	 สัมผัส	 เช่น	 เสียงหูแว่วสั่งให้ทำากิจกรรมหรือพฤติกรรม

ต่างๆ	เห็นภาพหลอน	เห็นแมลงหรือสัตว์ไต่ตามตัว	รับรู้กลิ่นแปลกๆ	ลิ้นรับรสแปลกๆ	เป็นต้น

	 	 -		 มีท่าทีระมัดระวังตัว	ไม่ไว้วางใจคนอื่น	ระแวงคนจะมาทำาร้าย	

	 5.		H	Health	การส่งเสริมฟื้นฟูสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ	ตลอดจนการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	การดูแลกิจวัตรประจำาวัน	รวมทั้งการพยายามควบคุมอารมณ์โกรธ	

	 6.		O	Out	patient	การมาตรวจตามแพทย์นัด	การรักษาต่อเนื่อง	การติดต่อขอความ

ช่วยเหลือจากสถานพยาบาลใกล้บ้าน	 ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับ

การดูแลต่อเนื่อง	

	 7.		D	 Diet	 การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	 หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ	งดการเสพสุราหรือสารเสพติดทุกชนิด
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แบบหนังสือให้ความยินยอมติดตามการรักษาต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัว

วันที่...........เดือน........................พ.ศ........................

ชื่อเรือนจำาหรือทัณฑสถาน........................................................................................................... 

	 ข้าพเจ้า	นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ................ปี

จะกลบัไปอยูบ่า้นเลขที.่................หมู.่.................ถนน.......................ตำาบล/แขวง........................

อำาเภอ/เขต........................................จงัหวดั.............................................โทรศพัท.์......................

ซึ่งเป็นผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล.........................................................	

และจำาเป็นที่จะต้องส่งต่อข้อมูลการบำาบัดรักษาไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านเพ่ือติดตามเยี่ยมและ

ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่อ

ตนเองและผู้อื่น

	 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลจากพยาบาลในเรือนจำาแล้ว	 ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นถึงความ

จำาเปน็ทีต่อ้งมกีารสง่ตอ่ขอ้มลู	หรอืการตดิตามเยีย่มดงักลา่วแลว้	และขา้พเจา้ขอแสดงความจำานง

ดังนี้

 ยนิยอม	ใหท้างโรงพยาบาลหรอืหนว่ยงานสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามเยีย่ม	และตดิตาม	 

	 การรักษาอย่างต่อเนื่อง

 ไม่ยินยอม	 เนื่องจาก...........................................................................................................	

	 กรณีไม่ยินยอม	 ขอให้ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชมารับบริการตามแผนการรักษาของโรงพยาบาล 

อย่างต่อเนื่องตามนัด	

ลงชื่อ..............................(ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช)		 	 ลงชื่อ..............................(ผู้ขอความยินยอม)

	 (..............................)	 	 	 (..............................)

	 	 ตำาแหน่ง...............................................  

	 แนวทางปฏิบัติ	

	 1.	ดำาเนินการในผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่ได้รับการปล่อยตัวทุกราย	

	 2.	 ทำาหนังสือยินยอมในวันปล่อยตัวผู้ต้องขังป่วยจิตเวชออกจากเรือนจำา	 โดยพยาบาล

ประจำาเรือนจำานั้นๆ	
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การติดตามดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชภายหลังปล่อยตัว

	 การติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน

	 ผู้ต้องขังจิตเวชท่ีอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 หลังได้รับการปล่อยตัวจะพบปัญหา 

ความยากลำาบากในการปรับตัว	ทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว	ปัญหาเศรษฐกิจ	และตราบาปใน

การใช้ชีวิตในสังคม	 ดังนั้นขณะที่อยู่ในเรือนจำาญาติควรมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่อยู่ใน

เรือนจำาและทัณฑสถาน	

	 เมื่อสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	ได้แก่	สาธารณสุขจังหวัดที่เรือนจำาและทัณฑสถานตั้งอยู่	 

และโรงพยาบาลจิตเวชในเขตสุขภาพได้รับการประสานการดูแลต่อเนื่องจากเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน	จะมีแนวทางการดำาเนินงาน	ดังนี้	

 1.  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 เป็นผู้บริหารจัดการเชิงระบบในการรวบรวมข้อมูล

และส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชท่ีได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ให้แก่	 

โรงพยาบาลศูนย	์โรงพยาบาลทัว่ไป	และโรงพยาบาลชมุชน	ตลอดจนโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ตำาบล	เพื่อติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน	อย่างน้อย	1	ปี	และเมื่อสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้

รับรายงานการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนแล้วให้ส่งข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนมายัง 

โรงพยาบาลจิตเวช	โดยมีการดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 	 1.1		 โรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ในพื้นที่	 :	 ติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

อย่างน้อย	1	ปี	

	 	 1.2		 โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลท่ัวไป	 :	 ประสานงานในการติดตามดูแล 

ผู้ป่วยในชุมชน	อย่างน้อยทุก	3	เดือนจนครบ	1	ปี	

	 	 1.3		 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมในชุมชน	 

เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัปว่ยจติเวชเขา้สูก่ระบวนการบำาบดัรกัษา	โดยใชเ้คร่ืองมอื	“แบบติดตามผู้ปว่ยจิตเวช 

เรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	10	ด้าน”	(ตามเอกสารหมายเลข	5)	ติดตามเยี่ยมทุก	1	เดือน	จำานวน	

3	ครั้ง	และหลังจากนั้นทุก	3	เดือน	จนครบ	1	ปี	ตาม	“คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง

ในชมุชน	สำาหรบับุคลากรของหนว่ยบรกิารระดบัปฐมภมู”ิ	โดยสง่ตอ่ขอ้มลูการตดิตามเยีย่มกลบั

ไปยังสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวช

บทที่ 6
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	 	 1.4		 กรณีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	 (SMI-V)	 :	

ติดตามเยี่ยมบ้าน	ภายใน	1	เดือน	หลังพ้นโทษ	และติดตามเยี่ยมอย่างน้อย	1	ครั้ง	ต่อ	1	เดือน	

ร่วมกับทีมในชุมชน	เป็นระยะเวลารวม	6	เดือน	(ตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง

ในชุมชน	สำาหรับบุคลากรของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ)	 และหลังจากนั้นทุก	3	 เดือนจนครบ	 

1	 ปี	 โดยให้บริการตามระบบบริการในพื้นที่	 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำาบัดรักษา	 และ

ติดตามผลการบำาบัดรักษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.5		 กรณีผู้ป่วย	SMI-V	ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 1.5.1		ผู้ป่วย	SMI-V	ที่กลับมารักษาซำ้า	(Re-admit)	ภายใน	28	วัน	

	 	 	 	 1.5.2		ผู้ป่วย	 SMI-V	 ที่เข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในเท่ากับหรือมากกว่า	 

3	ครั้งใน	1	ปี	

	 	 	 	 1.5.3		ผู้ป่วย	SMI-V	ที่มีปัญหาสังคมจิตใจ	ยุ่งยาก	ซับซ้อน	

	 	 	 	 	 	 -		 ไม่มีผู้ดูแลหรือเร่ร่อน	

	 	 	 	 	 	 -		 มีสมาชิกในครอบครัวป่วยทางจิตเวชหรือพิการมากกว่า	2	คน	

	 	 	 	 	 	 -		 ครอบครัวหรือชุมชน	 ปฏิเสธการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ให้ผู้ป่วยอยู่ใน

ชุมชน	

	 	 	 	 	 	 -		 ครอบครัวที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง	

	 	 	 	 	 	 -		 ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาด้วยยา	 (Medication	 non	 

Adherence)	

	 	 	 	 	 	 -		 มีการใช้	Alcohol/Substance	Misuse	

	 ให้โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 หรือโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่	 ประสานไปยัง 

โรงพยาบาลจิตเวชตามระบบบริการสุขภาพ	เพื่อร่วมวางแผนการติดตามดูแลร่วมกันต่อไป	

 2. โรงพยาบาลจิตเวช 

	 	 เมื่อโรงพยาบาลจิตเวชได้รับการประสานจากโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 

โรงพยาบาลชุมชน	ในพืน้ท่ีให้รว่มวางแผนการตดิตามดแูลผูป้ว่ยจติเวชทีมี่ความเสีย่งสงูตอ่การกอ่

ความรุนแรง	(SMI-V)	โดยให้บริหารจัดการร่วมกับจากโรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป	หรือ 

โรงพยาบาลชมุชนนัน้ๆ	นำาผูป่้วยเข้าสูก่ระบวนการบำาบดัรกัษาตามระบบบรกิารสขุภาพ	กรณผีูป้ว่ย

อาการกำาเรบิใหญ้าตหิรือผูด้แูล	และเครอืขา่ยสาธารณสขุในพ้ืนท่ีดำาเนนิการส่งต่อตามระบบบริการ

สุขภาพโดยจัดให้มีช่องทางด่วนสำาหรับรับหรือส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชและเครือข่าย 

ในระบบบริการสุขภาพ	
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ระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช

	 ปัจจบุนัประเทศไทยยังไมม่กีารจดัเก็บขอ้มลูผู้ปว่ยนติิจติเวชหรอืผูต้้องขงัปว่ยจติเวชอยา่ง

เปน็ระบบ	สว่นใหญม่กีารรายงานจำานวนผูต้อ้งขงัปว่ยจิตเวชทีเ่ขา้รับการรักษาเฉพาะในหนว่ยงาน

สงักดักรมสขุภาพจติ	ทำาให้ไมท่ราบจำานวน	ลกัษณะของความเจบ็ปว่ย	การตดิตามการรกัษาอยา่ง

ต่อเนื่อง	ตลอดจนที่อยู่ของผู้ต้องขังป่วยจิตเวชทั้งประเทศ	จึงทำาให้ไม่สามารถนำาข้อมูลที่มีอยู่ไป

ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้	

	 ดังนั้น	กรมสุขภาพจิต	โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ

รวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังท่ีมีความผิดปกติทางสุขภาพจิตและจิตเวช	 จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล

นติจิิตเวชขึน้	โดยกำาหนดใหผู้เ้กีย่วขอ้งมกีารบนัทกึขอ้มลูผูป้ว่ยนติจิติเวชหรอืผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวช

จากทัว่ประเทศ	เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมลู	กำากบัตดิตามใหผู้ต้อ้งขงัปว่ยจติเวชเขา้ถงึบรกิารและ

ได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง	 ท้ังในขณะท่ีอยู่ในเรือนจำา	 สถานพยาบาล	 และภายหลังปล่อยตัว 

กลับสู่ชุมชน	 ทำาให้สามารถนำาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาระบบ

บริการสำาหรับผู้ป่วยนิติจิตเวชหรือผู้ต้องขังป่วยจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	

	 วัตถุประสงค์

	 1.		 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชระดับประเทศ

	 2.		 เพือ่ใชใ้นการกำากบัและตดิตามผูป้ว่ยนติจิติเวชและผูต้อ้งขงัทีม่ปีญัหาสขุภาพจติและ

จิตเวชให้เข้าสู่ระบบการรักษาทั่วประเทศ	

	 3.		 เพื่อให้มีระบบการรายงานข้อมูลนิติจิตเวชอย่างเป็นระบบทุกเดือน

	 ประโยชน์ที่จะได้รับ

	 1.		 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชระดับประเทศ

	 2.		 ใช้ในการกำากับและติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้เข้าสู่ระบบการรักษาทั่วประเทศ

	 3.	 มีระบบการรายงานข้อมูลนิติจิตเวชอย่างเป็นระบบทุกเดือน

บทที่ 7
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	 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ได้แก่

	 1.		 โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

	 2.		 โรงพยาบาลในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

	 3.		 โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์

	 4.		 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

	 5.		 เรือนจำาและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์

	 6.		ศาลเยาวชนและครอบครัว

	 7.		สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

	 8.		ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	 ขั้นตอนการขอรหัสผู้ใช้งานในระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช

	 1.		ลงทะเบียนเพื่อรับรหัส	 สำาหรับบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	 ตามลิ้งค์	

shorturl.at/myJU0	หรือ	QR	Code		

	 2.	 เจา้หนา้ทีด่แูลระบบของสถาบนักลัยาณร์าชนครินทร์จะส่งรหสัสำาหรับเข้าระบบฐาน

ข้อมูลนิติจิตเวชให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ	ทาง	email	หรือ	line	ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตาม

ข้อ	1

	 URL	สำาหรับเข้าระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	

	 http://61.19.42.40:10001

	 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช

	 สำานักงานนิติสุขภาพจิต	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต

	 โทร.	0	2441	6115
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	 การใช้งานและรายละเอียดข้อมูลในแต่ละเมนูบนฐานข้อมูลนิติจิตเวช

1.  การล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

	 1.1	 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

	 1.2	 หน้าจอปรากฏหน้าต่างการเข้าสู่ระบบเครือข่าย	(Network)	

	 1.3	 เรียก	URL	ไปยัง	Web	server	ที่	ระบบสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	อยู่

	 1.4		 ปรากฏหน้าต่าง	 ให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อบัญชี	 (Username)	 และรหัสผ่าน	 (Password)	 

เพื่อเข้าสู่ระบบ	ดังแสดงในรูป	

ให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อบัญชี	(Username)	และรหัสผ่าน	(Password)	คลิกปุ่ม	

	 	 	 1.4.1	กรณท่ีีผูใ้ชพิ้มพช่ื์อบญัช	ี(Username)	และรหสัผา่น	(Password)	ไมถู่กตอ้ง 

ระบบจะไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบได้	ดังแสดงในรูป
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ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

	 	 1.4.2	กรณีที่ผู้ใช้งานกรอก	Username	และ	Password	ถูกต้อง	จะปรากฏหน้าจอ

แรกเมือ่เขา้สูร่ะบบดงัรปู	จะปรากฏหนา้ตา่งการทำางานเมนหูลกั	ทัง้นีโ้ปรแกรมจะตรวจสอบจาก

ชื่อผู้ใช้	และรหัสผ่าน	ว่าผู้ใช้สามารถทำางานอะไรได้บ้าง

หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ
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2. รายละเอียดของเมนู

	 ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายของแต่ละเมนู	ดังนี้

 2.1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย คือ	 แฟ้มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและ 

รักษาโรค	โรงพยาบาล	โดยเก็บ	ข้อมูลผู้ป่วยแต่ละราย	เพ่ือเป็นข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยคร้ังต่อๆ	ไป

 2.2 ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า	 คือ	 หน้าจอบันทึกที่ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นพื้นฐาน

สำาหรับโปรแกรมการทำางาน	 โดยผู้ใช้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้กำาหนดข้อมูลเบ้ืองต้นในครั้งแรก

เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการได้	 ภายหลังจากที่ใช้

โปรแกรมแล้ว

 2.3 รายงาน คือ	ใช้สำาหรับดูข้อมูลสรุปในแต่ละช่วงเวลาได้ตามต้องการ	และสามารถ

ทำาการดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบไฟล์	Excel,	PDF	และWord

 2.4 ผูด้แูลระบบ	คอื	ผูท้ีส่ามารถบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นของผูด้แูลระบบไดเ้อง	ซึง่การ

ใช้งานในส่วนนี้จะต้องมีการกำาหนดสิทธิ์ของแต่ละผู้ดูแล	ตามส่วนของการใช้งาน	เพื่อประโยชน์

ในการควบคุมการปรับเปลี่ยน	แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ

3. ลักษณะของกรอบรับข้อมูลมีดังนี้

กรอกรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

กรอกรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข	

กรอกรับข้อมูล	แสดงรายการย่อยให้เลือกในการทำางาน

ค้นหาข้อมูล	แสดงรายการให้เลือกการทำางาน
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4. การนำาเข้า-ออก ข้อมูลแบบไฟล์เอกสาร

 4.1 การนำาเข้าข้อมูลแบบไฟล์เอกสาร

	 	 นำาเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสาร	โดยคลิกที่	“เพิ่มไฟล์”

ไฟล์ที่สามารถนำาเข้าข้อมูลได้คือไฟล์ xls

 4.2 การนำาออกข้อมูลแบบไฟล์เอกสาร

	 	 4.2.1	 รายงาน

	 	 	 ไปที่	Toolbar	โดยคลิกที่	 	เพื่อ	Download	เอกสาร

ไฟล์ที่สามารถนำาข้อมูลออกได้คือไฟล์ xls, PDF และ word
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	 	 4.2.2	 Dashboard

	 	 	 ไปที่มุมของรายงาน	โดยคลิกที่	 	เพื่อ	Download	เอกสาร

ไฟล์ที่สามารถนำาข้อมูลออกได้คือไฟล์ xls

5. เครื่องมือการใช้งาน

	 แถบเครื่องมือ	 :	 รูปไอคอนท่ีจะใช้แทนคำาสั่งในการทำางาน	 ซึ่งแต่ละไอคอนก็จะทำางาน

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำาหนด	
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แถบเครื่องมือ	
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6. ส่วนประกอบจอภาพและวิธีการใช้งาน

 หน้าจอการทำางาน

	 เมื่อเลือกชื่อที่ต้องการจะเข้าสู่หน้าจอการทำางาน	ดังรูป

 

ส่วนประกอบจอภาพ

ส่วนประกอบจอภาพ
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วิธีการใช้งาน

	 1.	 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”เลือก	ประเภทหน่วยงาน

	 2.	 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 3.	 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	รหัสเริ่มต้น	ฯลฯ

	 4.	 คลิกเลือก	“ใช้งาน”ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 5.	 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 6.	 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.	 ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 8.	 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

	 9.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา	
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	 ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า

	 ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า	 :	 หน้าจอบันทึกที่ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานสำาหรับ

โปรแกรมการทำางาน	โดยผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย	(Policy)	เป็นผู้กำาหนดข้อมูลเบื้องต้นในครั้งแรก

เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการได้	 ภายหลังจากที่ใช้

โปรแกรมแล้ว

1. ประเภทหน่วยงาน 

 ประเภทหน่วยงาน :	ประเภทหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วิธีการใช้งาน

	 1.	 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“ประเภทหน่วยงาน”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	หากต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 ต้องการเพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และรหัสเริ่มต้น

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลอืก	“บนัทกึขอ้มลู”	โดยคลกิทีปุ่ม่	 	หากต้องการ	“ยกเลิก”	โดยคลิกทีปุ่ม่	
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	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 :	 รหัสของประเภทหน่วยงาน

	 รายละเอียด	 :	 รายละเอียดของประเภทหน่วยงาน

	 ค่าเริ่มต้น		 :	 เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้น

	 ใช้งาน	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

2.  โรงพยาบาลต้นสังกัด 

	 โรงพยาบาลต้นสังกัด	:	เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลหน่วยงาน

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“โรงพยาบาลต้นสังกัด”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	
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	 4.		 กำาหนด	ชื่อโรงพยาบาลต้นสังกัด

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลอืก	“บนัทกึขอ้มลู”	โดยคลกิทีปุ่ม่	 	หากต้องการ	“ยกเลิก”	โดยคลิกทีปุ่ม่	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

 

	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 ชื่อโรงพยาบาลต้นสังกัด	 :	 ชื่อของโรงพยาบาลต้นสังกัด

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

3. หน่วยงาน

 หน่วยงาน :	หน่วยงานของผู้บันทึกข้อมูล

วิธีการใช้งาน

	 1.	 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“หน่วยงาน”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	
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		 4.		 กำาหนด	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	และโรงพยาบาลต้นสังกัด

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลอืก	“บนัทกึขอ้มลู”	โดยคลกิทีปุ่ม่	 	หากต้องการ	“ยกเลิก”	โดยคลิกทีปุ่ม่	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

 

	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัสหน่วยงาน	 	 :	 รหัสของหน่วยงาน

	 ชื่อหน่วยงาน		 	 :	 รายละเอียดของหน่วยงาน

	 รหัสประเภทหน่วยงาน		 :	 รหัสของประเภทหน่วยงาน

	 ประเภทหน่วยงาน	 :	 ประเภทของหน่วยงาน

	 โรงพยาบาลต้นสังกัด		 :	 ชื่อโรงพยาบาลต้นสังกัด

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

4. สิทธิการรักษา

 สิทธิการรักษา :	สิทธิการรักษาของผู้ป่วย
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วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“สิทธิการรักษา”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

   

	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลอืก	“บนัทกึขอ้มลู”	โดยคลกิทีปุ่ม่	 	หากต้องการ	“ยกเลิก”	โดยคลิกทีปุ่ม่	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

   

	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	รหัสสิทธิการรักษา

	 รายละเอียด	 	 	 :	รายละเอียดของสิทธิการรักษา

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	เป็นลำาดับรายการ	ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้	
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5. ประวัติทำาร้ายผู้อื่น

 ประวัติทำาร้ายผู้อื่น :	ประวัติของผู้ป่วยที่มีการทำาร้ายผู้อื่น

วิธีการใช้งาน

	 1.	 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	ไปที่	ประวัติพฤติกรรมรุนแรง	 เลือก	

“ประวัติทำาร้ายผู้อื่น”

	 2.	 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.	 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 4.	 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.	 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.	 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	หากต้องการ	“ยกเลิก”	โดยคลิกที่ปุ่ม 

   

	 7.	 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	
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	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

  อธิบาย

	 	 รหัส	 	 	 	 :	 รหัสของประวัติทำาร้ายผู้อื่น

	 	 รายละเอียด		 :	 รายละเอียดของประวัติทำาร้ายผู้อื่น

	 	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ท่ีต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 	 ใช้งาน	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกท่ี	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

6. ประวัติทำาร้ายตนเอง

 ประวัติทำาร้ายตนเอง :	ประวัติของผู้ป่วยที่มีการทำาร้ายตนเอง

วิธีการใช้งาน

	 1.	 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	ไปที่	ประวัติพฤติกรรมรุนแรง	 เลือก	

“ประวัติทำาร้ายตนเอง”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	
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	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลอืก	“บนัทกึขอ้มลู”	โดยคลกิทีปุ่ม่	 	หากต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกท่ีปุม่	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของประวัติทำาร้ายตนเอง

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของประวัติทำาร้ายตนเอง

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

7. ข้อมูลการใช้สารเสพติด

	 ข้อมูลการใช้สารเสพติด	:	ประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วย
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วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“ข้อมูลการใช้สารเสพติด”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

  

	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	หากต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

	 8.		 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของประวัติการใช้ยาเสพติด

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของประวัติการใช้ยาเสพติด

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ท่ีต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกท่ี	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้
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8. ประเภทคดี และความผิด

 8.1 คดีอาญา

 คดีอาญา : การกระทำาความผิดทางอาญา

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	ไปที่	ข้อมูลคดี	เลือก	“คดีอาญา”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

   

	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	
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	 8.		 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของคดีอาญา

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของคดีอาญา

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

 8.2 คดีแพ่งและพาณิชย์

 คดีแพ่งและพาณิชย์ :	คดีที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	 Toolbar	 คลิก	 “ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	 ไปที่	 ข้อมูลคดี	 เลือก	 “คดีแพ่งและ

พาณิชย์”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	
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	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

		 8.		 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของคดีแพ่งและพาณิชย์

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของคดีแพ่งและพาณิชย์

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

 8.3 คดีพระราชบัญญัติ

 คดีพระราชบัญญัติ :	การกระทำาความผิดทางพระราชบัญญัติ

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	 Toolbar	 คลิก	 “ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	 ไปที่	 ข้อมูลคดี	 เลือก	 “คดีพระราช

บัญญัติ”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	
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	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

  

	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

	 8.	 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของคดีพระราชบัญญัติ

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของคดีพระราชบัญญัติ

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้
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9. ประเภทหน่วยงานส่งตรวจ 

 ประเภทหน่วยงานส่งตรวจ : หน่วยงานที่ส่งตรวจบำาบัดรักษา

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“ประเภทหน่วยงานส่งตรวจ”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

  

	 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	
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	 8.		 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของหน่วยงานส่งตรวจบำาบัดรักษา

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของหน่วยงานส่งตรวจบำาบัดรักษา

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

10. ประเภทการรับตัว

 ประเภทการรับตัว : ประเภทของการรับตัว

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“ประเภทการรับตัว”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	

	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	
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	 4.		 กำาหนด	รหัส	และรายละเอียด	

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”	โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

	 8.		 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของประเภทการรับตัว

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของประเภทการรับตัว

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้

11. สถานะปัจจุบัน

 สถานะปัจจุบัน :	สถานะปัจจุบันของผู้ป่วย

วิธีการใช้งาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“ข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่า”	เลือก	“สถานะปัจจุบัน”

	 2.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	
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	 3.		 เพิ่มระเบียน	โดยคลิกที่ปุ่ม	

  

		 4.		 กำาหนด	รหัส	รายละเอียด	และแสดงรายการลำาดับที่

	 5.		 คลิกเลือก	“ใช้งาน”	ระบบจะแสดงค่าให้เลือกในหัวข้อต่าง	ๆ

	 6.		 เลือก	“บันทึกข้อมูล”	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการ	“ยกเลิก”โดยคลิกที่ปุ่ม	

	 7.		 ต้องการค้นหาข้อมูล	ไปที่	Toolbar	คลิก	

  

	 8.		 ใส่รายละเอียดในการค้นหา

 อธิบาย

	 รหัส	 	 	 	 	 :	 รหัสของสถานะปัจจุบัน

	 รายละเอียด	 	 	 :	 รายละเอียดของสถานะปัจจุบัน

	 แสดงรายการลำาดับที	่ :	 เป็นลำาดับรายการ	 ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแบบฟอร์ม 

	 	 	 	 	 	 	 	 บันทึกข้อมูล

	 ใช้งาน	 	 	 	 	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	ใช้งาน	ระบบจะแสดงค่า	และเลือกใช้งานได้	
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	แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

	 แฟ้มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรค	ในโรงพยาบาลโดยเก็บข้อมูล

ผู้ป่วยแต่ละราย	เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยครั้งต่อๆ	ไป

วิธีการใช้

	 กระบวนการ	แก้ไข/ลบ	ข้อมูลเดิม

	 1.		 คลิกที่แถบเมนู	“แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย”	รายการข้อมูลจะแสดงออกมา

	 2.		 จากหน้าจอแสดงรายละเอียดแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย	สามารถแก้ไขข้อมูลได้

	 3.		 ต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม	โดยคลิกที่ปุ่ม	 	ต้องการลบข้อมูล	คลิกที่ปุ่ม	
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	 4.	 จะปรากฎรายละเอยีดหนา้จอการบันทึกข้อมลู	ใหผู้ใ้ชง้านระบขุ้อมลูทีต้่องการลงไปตาม

รายละเอียดที่กำาหนด

  

		 5.		 กดปุ่ม	 	“บันทึก”	และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

	 กระบวนการเพิ่มข้อมูล

	 1.		 คลิกที่แถบเมนู	“แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย”	รายการข้อมูลจะแสดงออกมา

	 2.		 รายการข้อมูลจะแสดงออกมา	จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม	“+เพิ่มข้อมูลแบบบันทึกผู้ป่วย

ใหม่”	ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม
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	 3.		 จะปรากฎรายละเอียดหนา้จอการบันทึกข้อมลู	ใหผู้ใ้ชง้านระบขุ้อมลูทีต้่องการลงไปตาม

รายละเอียดที่กำาหนด

   

	 4.		 กดปุ่ม	 	“บันทึก”	และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

	 รายงาน

	 สำาหรับหน้าจอรายงาน	 มีขั้นตอนการใช้งานในรูปแบบเดียวกันของทุกหน้าจอ	 แต่จะ

แตกต่างกันตรงรูปแบบรายงานและเงื่อนไขของข้อมูลท่ีแสดงในรายงานนั้น	 ทั้งนี้จะยกตัวอย่าง

การออกรายงานของ	“รายงานสถิติผู้ป่วยนิติจิตเวชทั่วประเทศ”
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ตัวอย่างขั้นตอนการทำางาน

	 1.		 ที่	Toolbar	คลิก	“รายงาน”	เลือก	“รายงานสถิติผู้ป่วยนิติจิตเวชทั่วประเทศ”

	 2.		 จะปรากฏแบบฟอร์มรายงานสถิติผู้ป่วยนิติจิตเวชทั่วประเทศ

	 3.		 หากต้องการพิมพ์เอกสาร	คลิกที่ปุ่ม	 	หรือ	

	 4.		 หากต้องการนำาออกข้อมูลแบบไฟล์	คลิกที่ปุ่ม	

	 ผู้ดูแลระบบ

	 ในการจดัการต้ังค่าใชง้านตา่ง	ๆ 	ของระบบ	ซ่ึงใชก้ารควบคมุการแสดงผลของหนา้เวบ็ไซต์	

ส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถทำาการตั้งค่าการใช้งานเมนูต่างๆ	ได้	รวมถึงใช้ในการกำาหนดสิทธิ์ของ	

User	 ในการเข้าถึงข้อมูล	 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนของผู้ดูแลระบบได้เอง	

ซึ่งการใช้งานในส่วนนี้จะต้องมีการกำาหนดสิทธิ์ของแต่ละผู้ดูแล	 ตามส่วนของการใช้งาน	 เพื่อ

ประโยชน์ในการควบคุมการปรับเปลี่ยน	แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ
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ข้อมูลการใช้งาน

 ข้อมูลการใช้งาน :	ผู้ดูแลระบบ	สามารถตรวจสอบผู้ที่กำาลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นได้

วิธีการใช้งาน

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“ข้อมูลการใช้งาน”

	 2.		 รายการจะแสดงข้อมูล

อธิบาย

จำานวนเชื่อมต่อ	 :	 จำานวนผู้ที่กำาลังเชื่อมต่อระบบ

ชื่อผู้ใช้	 	 :	 ชื่อ	Username	ที่กำาลังเชื่อมต่อในระบบ

ชื่อ	 	 :	 ชื่อผู้ใช้งาน

นามสกุล	 	 :	 นามสกุลผู้ใช้งาน

IP	Address	 	 :	 หมายเลขทีใ่ชส้ำาหรบัระบุตัวตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่ 

	 	 	 บนเครื่อข่าย

วันที่เข้าใช้งาน	 :	 วันที่ที่เข้าใช้งานล่าสุด

บัญชีผู้ใช้งาน 

	 บัญชีผู้ใช้งานจะมีอยู่	2	ชนิด	คือ	บัญชีผู้ดูแลระบบ	และบัญชีเจ้าหน้าที่

บญัชผีูดู้แลระบบ สามารถเขา้ถงึและแกไ้ขการกำาหนดคา่ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งได	้รวมถงึการกำาหนด

สิทธิ์ให้	บัญชีผู้ใช้งานปกติได้

บัญชีเจ้าหน้าที่ จะถูกบัญชีผู้ดูแลมีการกำาหนดสิทธิเฉพาะให้	 และสามารถดูหรือทำาการ

เปลี่ยนแปลงได้ในพื้นท่ีท่ีกำาหนดให้เท่านั้น	 หากบัญชีได้ถูกลบออกจากกลุ่ม 

ผู้ใช้นั้นแล้วจะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้อง	หรือทำาการเปลี่ยนแปลงอีก	
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บัญชีผู้ใช้

 บัญชีผู้ใช้ :	การสร้างรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ

วิธีการใช้งาน

 กระบวนการแสดง และแก้ไข บัญชีผู้ใช้

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“สิทธิ์ผู้ใช้”	เลือก	“บัญชีผู้ใช้”

	 2.		 รายการข้อมูลจะแสดงออกมา	จากนั้นให้ผู้ใช้งาน	คลิกเมาส์	สองครั้ง	หรือคลิกที่	  

เพื่อเปิดหน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน

	 3.		 จากหน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน	สามารถกำาหนดกลุ่มสิทธิ์	หรือ	แก้ไขบัญชีผู้ใช้ได้

	 4.		 กดปุ่ม	 	“บันทึก”	และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล	หรือ	กดปุ่ม	  

“ยกเลิก”	เมื่อต้องการยกเลิก
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 กระบวนการเพิ่ม บัญชีผู้ใช้

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“บัญชีผู้ใช้”	จะปรากฎข้อมูลของบัญชีผู้ใช้

	 2.		 ให้กดปุ่ม	“+เพิ่มผู้ใช้งาน”	ปรากฎอยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม

	 3.		 จะปรากฎรายละเอียดหน้าจอการบันทึกข้อมูล	 “บัญชีผู้ใช้”	 ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่

ต้องการลงไปตามรายละเอียดที่กำาหนด	

	 4.		 กดปุ่ม	“บันทึก”	และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล	หรือ	กดปุ่ม	“ยกเลิก”	เมื่อ

ต้องการยกเลิก

อธิบาย

ชื่อผู้ใช้	 :	 ชื่อ	Username	

ชื่อ	 :	 ชื่อผู้ใช้งาน

นามสกุล	 :	 นามสกุลผู้ใช้งาน

อีเมล	 :	 อีเมลผู้ใช้

หน่วยงาน	 :	 หน่วยงานผู้ใช้

วันที่สร้าง	 :	 วันที่สร้างบัญชี

สร้างโดย	 :	 ชื่อผู้ที่สร้างบัญชี

ใช้งาน	 :	 ถ้าคลิกเลือกที่	“ใช้งาน”	ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้	
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กลุ่มผู้ใช้

 กลุ่มผู้ใช้ :	การสร้างกลุ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน

วิธีการใช้งาน

 กระบวนการแสดง และแก้ไข กลุ่มผู้ใช้

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“สิทธิ์ผู้ใช้”	เลือก	“กลุ่มผู้ใช้”

	 2.		 รายการข้อมูลจะแสดงออกมา	 จากน้ันให้ผู้ใช้งาน	 คลิกเมาส์	 สองคร้ัง	 เพื่อเปิดหน้าจอ 

แสดงรายละเอียดกลุ่มผู้ใช้

	 3.		 จากหน้าจอแสดงรายละเอียดกลุ่มผู้ใช้	สามารถแก้ไขข้อมูลได้

	 4.		 กดปุ่ม	“บันทึก”	และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล	หรือ	กดปุ่ม	“ยกเลิก”	เมื่อ

ต้องการยกเลิก
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 กระบวนการเพิ่ม กลุ่มผู้ใช้

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“ผู้กลุ่มผู้ใช้”	จะปรากฎข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้

	 2.		 ให้กดปุ่ม	“+เพิ่มกลุ่ม”	ปรากฎอยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม

	 3.		 จะปรากฎรายละเอียดหน้าจอการบันทึกข้อมูล	 “กลุ่มผู้ใช้”	 ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลท่ี

ต้องการลงไปตามรายละเอียดที่กำาหนด	

	 4.		 สามารถ	เพิ่มบัญชีผู้ใช้	หรือ	ลบบัญชีผู้ใช้	ภายในกลุ่มผู้ใช้ได้

	 5.		 กดปุ่ม	“บันทึก”	และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล	หรือ	กดปุ่ม	“ยกเลิก”	เมื่อ

ต้องการยกเลิก

อธิบาย

ชื่อกลุ่ม	 	 :	 ชื่อกลุ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน

จำานวนผู้ใช้งาน	 :	 จำานวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มสิทธิ์

วันที่สร้าง	 	 :	 วันที่สร้างกลุ่ม

สร้างโดย	 	 :	 ชื่อผู้ที่สร้างกลุ่มสิทธิ์

ใช้งาน	 	 :	 เปิดให้ใช้งานกสุ่มสิทธิ์
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บทบาทผู้ใช้

 บทบาทผู้ใช้ : การสร้างบทบาทหน้าที่ผู้ใช้	

วิธีการใช้งาน

 กระบวนการแสดง และแก้ไข บทบาทผู้ใช้

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“สิทธิ์ผู้ใช้”	เลือก	“บทบาทผู้ใช้”

	 2.		 รายการข้อมูลจะแสดงออกมา	 จากน้ันให้ผู้ใช้งาน	 คลิกเมาส์	 สองคร้ัง	 เพื่อเปิดหน้าจอ

บทบาทผู้ใช้

	 3.		 จากหน้าจอแสดงรายละเอียดบทบาทผู้ใช้	สามารถแก้ไขข้อมูลได้

	 4.		 กดปุ่ม	 “บันทึก”	 และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล	 หรือ	 กดปุ่ม	 “ยกเลิก”	 

เมื่อต้องการยกเลิก
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กระบวนการเพิ่ม บทบาทผู้ใช้

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“บทบาทผู้ใช้”	จะปรากฎข้อมูลของบทบาทผู้ใช้

	 2.		 ให้กดปุ่ม	“+เพิ่มบทบาท”	ปรากฎอยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม

	 3.		 จะปรากฎรายละเอียดหน้าจอการบันทึกข้อมูล	 “บทบาทผู้ใช้”	 ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล 

ที่ต้องการลงไปตามรายละเอียดที่กำาหนด	

	 4.		 สามารถ	เพิ่มรายการกลุ่มสิทธิ์	หรือ	ลบรายการกลุ่มสิทธิ์	ภายในบทบาทผู้ใช้ได้

	 5.		 กดปุ่ม	 “บันทึก”	 และยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล	 หรือ	 กดปุ่ม	 “ยกเลิก”	 

เมื่อต้องการยกเลิก

อธิบาย

ชื่อบทบาท	 	 :	 ชื่อของบทบาท

ผู้ดูแลระบบ	 	 :	 สถานะเป็นผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่	 	 :	 สถานะเป็นเจ้าหน้าที่

จำานวนกลุ่มสิทธิ	์:	 จำานวนของกลุ่มสิทธิ์

วันที่สร้าง	 	 :	 วันที่สร้างบัญชีผู้ติดต่อ

สร้างโดย	 	 :	 ชื่อผู้ที่สร้างบัญชี

ใช้งาน	 	 :	 เปิดให้ใช้งานบทบาท
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ประวัติการใช้งาน

 ประวัติการใช้งาน :	ประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั้งหมด

วิธีการใช้งาน

	 1.		 กดที่แถบเมนู	“ประวัติการใช้งาน”

	 2.		 ระบบสามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน	 โดยจะแสดง	 บัญชีผู้ใช้	 ชื่อ	 นามสกุล	 IP	 Address	

กิจกรรม	URL	สถานะ	และวันที่

อธิบาย

บัญชีผู้ใช้		 	 :	 ชื่อ	Username

ชื่อ-นามสกุล	 	 :	 ชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ

IP	Address	 	 :	 หมายเลขทีใ่ชส้ำาหรบัระบตัุวตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีเ่ชือ่มต่ออยู่ 

	 	 	 บนเครือข่าย

กิจกรรม	 	 :	 กิจกรรมที่ทำา

URL	 	 :	 ระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ต	และที่อยู่ของเว็บไซต์

สถานะ	 	 :	 HTTP	Status	Codes

วันที่	 	 :	 วันที่เข้าใช้งานล่าสุด	

อภิธานศัพท์

Cancel	 ยกเลิก

Chart	 แผนภูมิ

Client	 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

Close	 ปิด	เลิก	จบ

Copy	 คัดลอก

Delete	 ลบ	การลบข้อมูล
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Error	 ข้อผิดพลาด
Exit	 การออกจากโปรแกรม
File	 เอกสาร	แฟ้มเอกสาร
Folder	 โฟลเดอร์
Hard	Disk	 จานแม่เหล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
Help	 ช่วยเหลือ
Information	 ข้อความแจ้งให้ทราบ
Login	 เข้าใช้งาน
Message		 ข้อความ
Network	 เครือข่าย
New	 ใหม่	เริ่มต้น
Next	 ถัดไป
Open	 เปิด
Page	 หน้า
Password	 รหัสผ่าน
Pointer	 ตัวชี้
Policy	 นโยบาย
Preview	 ดูก่อนการแสดง	ตัวอย่าง
Previous	 ก่อนหน้า
Print	 พิมพ์	การพิมพ์
Printer	 เครื่องพิมพ์
Save	 บันทึก	รักษา
Screen	 หน้าจอทำางาน
Setup	 ตั้งค่า
Status	 สถานะ
System	 ระบบ
User	 ผู้ใช้งาน
Windows	 หน้าต่าง
Workstation	 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

Zoom	 ขยาย	/	ย่อ
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การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

สำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังใน 

เรือนจำาและทัณฑสถาน	ดำาเนินการดังนี้

	 1.	 การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังใน

เรือนจำาและทัณฑสถาน

	 2.		จัดทำารายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา 

และทัณฑสถาน	 ภายในวันที่	 5	 ของทุกเดือน	 เนื่องจากต้องรายงานในภาพรวมของโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข	ทำาความ	ดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ทุกวันที่	10	ของทุกเดือน	ดังนั้นจึงขอให้

แต่ละเรือนจำาดำาเนนิการจดัเกบ็ขอ้มลูรายเดอืน	แลว้ส่งใหก้องบริการทางการแพทย	์กรมราชทณัฑ์ 

รวบรวม	ดังต่อไปนี้	

ลำาดับ 

ที่
บริการ/กิจกรรม

จำานวน

(ราย)

จำานวนที่พบ

ความผิดปกติ 

(ราย)

1 การประเมินภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย	(จำานวนรวม)

1.1	 การคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	

	 (2Q	9Q	8Q)

1.2	 ฆ่าตัวตายสำาเร็จ

1.3	 ฆ่าตัวตายไม่สำาเร็จ

2 การคัดกรองภาวะสุขภาพจิต	PMHQ

3 การคัดกรองและประเมินอาการทางจิต	กรมสุขภาพจิต

4 การประเมินภาวะติดสารเสพติดและสุรา	(จำานวนรวม)

4.1	 การคัดกรองและประเมินภาวะถอนสุรา

4.2	 การคัดกรองและประเมินภาวะถอนฝิ่นและสารอนุพันธ์ฝิ่น

4.3	 การคัดกรองและประเมินภาวะติดสารเสพติด	(รวมสุรา)

บทที่ 8
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ลำาดับ 

ที่
บริการ/กิจกรรม

จำานวน

(ราย)

จำานวนที่พบ

ความผิดปกติ 

(ราย)

5 จำานวนผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา

6 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

7 การบริการให้คำาปรึกษาผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

8 การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 

(จำานวนรวม)

8.1	 เข้าไปตรวจในเรือนจำาและทัณฑสถาน

8.2		 ตรวจผ่านระบบ	Telepsychiatry

8.3	 เจ้าหน้าที่หรือญาติรับยาแทน

9 การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช	(จำานวนรวม)

9.1	 กลุ่มโรคความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา	 

(Neurodevelopmental	Disorders)

9.2	 กลุ่มโรคจิตเภท	(Schizophrenia	Spectrum	and	Other	 

Psychotic	Disorders)

9.3	 กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว	(Bipolar	and	Related	Disorders)

9.4	 กลุ่มโรคซึมเศร้า	(Depressive	Disorders)

9.5	 กลุ่มโรควิตกกังวล	(Anxiety	Disorders)

9.6	 กลุ่มปัญหาด้านการนอนหลับ	(Sleep	disorders)

9.7	 กลุ่มโรคสมองเสื่อม

9.8	 ฆ่าตัวตายไม่สำาเร็จ

9.9	 ฆ่าตัวตายสำาเร็จ

9.10	Insomnia	(โรคนอนไม่หลับ)

9.11	Epilepsy	(โรคลมชัก)

9.12	Adjustment	Disorder	(ภาวะการปรับตัวผิดปกติ)

9.13	Amphetamine	Induced	Psychosis	

	 (โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน)

9.14	Alcohol	withdrawal	(ภาวะถอนพิษสุรา)

9.15	กลุ่ม	Mental	and	Behavioral	Disorders	 

(ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม)
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ลำาดับ 

ที่
บริการ/กิจกรรม

จำานวน

(ราย)

จำานวนที่พบ

ความผิดปกติ 

(ราย)

10 การส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจิตเวชไปรับการรักษานอกเรือนจำา	(จำานวนรวม)

10.1	โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือคู่ข่าย

10.2	โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

11 จำานวนผู้ต้องขังป่วยจิตเวชท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	 (รวมทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์)	

12 การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังป่วยจิตเวชก่อนปล่อย

13 การส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชภายหลังปล่อยตัว

14 จำานวนผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลนิติ

จิตเวช
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	 แบบคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	(2Q	9Q	8Q)

ชื่อ/สกุล ผู้ถูกประเมิน...........................................................................................................

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน......................................................................................................... 

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำาถาม (2Q)

ข้อแนะนำา ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น	 หรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้

ได้คำาตอบทีละข้อ	 ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซำ้าไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติม	 และให้ 

ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย	“”	ในช่องที่ตรงกับคำาตอบของผู้รับบริการ

คำาถาม เครื่องมือการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q มี ไม่มี

1 ใน	2	สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี“้ท่านรู้สึก หดหู่เศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่”

2 ใน	2	สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี“้ท่านรู้สึกเบื่อ ทำาอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่”

 	 ถ้าคำาตอบ	“ไม่มี”	ทั้ง	2	คำาถาม	ถือว่า	ปกติ	ไม่เป็นโรคซึมเศร้า

 	 ถ้าคำาตอบ	“มี”	ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง	2	ข้อ	(มีอาการใด	ๆ	ในคำาถามที่	1	และ	2)	

หมายถึง	 เป็นผู้มีความเสี่ยง	 หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าให้ประเมินต่อด้วยแบบประเมิน

โรคซึมเศร้าด้วย	9Q	และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	(8Q)
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แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำาถาม (9Q)

ข้อแนะนำา	 ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น	 หรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้

ไดค้ำาตอบ	ทลีะขอ้	ถา้ไมเ่ขา้ใจใหถ้ามซำา้	ไมค่วรอธบิายขยายความเพ่ิมเติม	พยายาม

ให้ได้คำาตอบทุกข้อ	 จากนั้นรวมคะแนนแล้วแปลผลตามตารางแปลผล	พร้อมให้คำา

แนะนำาในการปฏิบัติตัวหรือการดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป	หมายเหตุ	เน้นการถาม

เพื่อค้นหาอาการที่มีในระยะ	2	สัปดาหท์ี่ผ่านมา	

ลำาดับ
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี ้

บ่อยแค่ไหน

ไม่ม ี

เลย

เป็นบาง

วัน

1-7 วัน

เป็น

บ่อย

>7 วัน

เป็น 

ทุกวัน

1 เบื่อ	ไม่สนใจทำาอะไร 0 1 2 3

2 ไม่สบายใจ	ซึมเศร้า	ท้อแท้ 0 1 2 3

3 หลับยากหรือหลับๆ	ตื่นๆ	หรือหลับมากไป 0 1 2 3

4 เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3

5 เบื่ออาหาร	หรือกินมากเกินไป 0 1 2 3

6 รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง	 คิดว่าตัวเองล้มเหลว	 หรือทำาให้ตนเองหรือ

ครอบครัวผิดหวัง

0 1 2 3

7 สมาธิไม่ดีเวลาทำาอะไร	 เช่น	 ดูโทรทัศน์	 ฟังวิทยุ	 หรือทำางานที่

ต้องใช้ความตั้งใจ

0 1 2 3

8 พูดช้า	ทำาอะไรชา้ลง	จนคนอืน่สงัเกตเหน็ได	้หรอืกระสับกระส่าย

ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น

0 1 2 3

9 คิดทำาร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3

รวม

หมายเหต ุ

	 -		 กรณีคะแนน	9Q	≥	7	ให้ประเมินการฆ่าตัวตาย	8	คำาถามต่อ

	 -		 กรณีคะแนน	9Q	≥	13	ให้พิจารณาส่งพบจิตแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

  	0-6	 	 ไม่มีภาวะซึมเศร้า	

  	7-12			 มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย

  	13-18		 มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง

  	≥19			 มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง
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แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q)

ลำาดับ ระยะเวลา ไม่มี มี

1 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา คิดอยากตาย	หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า 0 1

2 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา อยากทำาร้ายตัวเอง	หรือทำาให้ตัวเองบาดเจ็บ 0 2

3 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 0 6

(ถ้าตอบว่าคิดเก่ียวกับการฆ่าตัวตาย	 ให้ถามต่อ)	 ท่าน

สามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้

หรือไม่	 หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทำาตามความคิดน้ัน

ในขณะนี้

ได้

0

ไม่ได้

8

4 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย 0 8

5 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา ได้เตรียมการที่จะทำาร้ายตนเอง	 หรือเตรียมการจะ 

ฆ่าตัวตาย	โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ

0 9

6 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา ได้ทำาให้ตนเองบาดเจ็บ	แต่ไม่ต้ังใจท่ีจะทำาให้เสียชีวิต 0 4

7 ช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา ได้พยายามฆ่าตัวตาย	โดยคาดหวัง/ต้ังใจท่ีจะให้ตาย 0 10

8 ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย 0 4

รวม

 	0		 	 	 ไม่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

 	1-8		 	 มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับน้อย

 	9-16		 มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับปานกลาง

 	≥17			 มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับรุนแรง
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	 แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

1.  การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีผลปกติจากการคัดกรอง

 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลปกติจากการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย	2Q	(2Q	=	0)

	 1.		แจ้งผลการคัดกรองโรคซึมเศร้าและให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า

	 2.		สามารถแจกเอกสารที่มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือส่ือสุขภาพจิตเร่ืองโรคซึมเศร้า	

เช่น	แผ่นพับ	หนังสือ	ฯลฯ

	 3.		แนะนำาให้สำารวจหรือประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	 2Q	 ด้วยตนเอง	 เมื่อพบว่าผลมี 

แนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	ให้ไปพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้าอีกครั้ง

2.  การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่ผลมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากการคัดกรองโรคซึมเศร้า

ด้วย	 2Q	 (ให้คำาตอบ	 “มี”	 ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง	 2	 ข้อ)	 และมีผลรวมคะแนนจากการประเมิน 

โรคซึมเศร้าด้วย	9Q	<	7	คะแนน	

	 1.	 แจ้งผลการประเมินและให้สุขภาพจิตศึกษา	 โดยการทวนสอบความถูกต้องและ 

พอเพียงใน	 ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วเพ่ิมเติมในส่วนขาดหรือไม่ถูกต้อง	 อาจมอบเอกสารท่ีมี

ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า	หรือสื่อสุขภาพจิตเรื่องโรคซึมเศร้า	เช่น	แผ่นพับ	หนังสือ	ฯลฯ	

	 2.		ควรประเมินว่า	 มีปัญหาด้านสังคมจิตใจหรือไม่	 ถ้ามีควรให้การปรึกษาเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	

	 3.		แนะนำาให้สำารวจหรือประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	2Q	ด้วยตนเอง	เมื่อพบว่ามีแนวโน้ม 

ป่วยเป็นโรค	ซึมเศร้าให้ไปพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้าอีกครั้ง

3.  การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับน้อย 

 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มท่ีมีผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	=	7-12	คะแนน	

	 1.		ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	คำาถาม	(8Q)	

	 2.	 แจ้งผลการประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	 และให้สุขภาพจิตศึกษา 

โดยการทวนสอบ	ความถกูตอ้งและพอเพยีงในความรู้เร่ืองโรคซึมเศร้าแล้วเพ่ิมเติมในส่วนขาดหรือ 

ไม่ถูกต้อง	 อาจมอบ	 เอกสารท่ีมีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือส่ือสุขภาพจิตเรื่องโรคซึมเศร้า	 เช่น	

แผ่นพับ	หนังสือ	ฯลฯ	
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	 3.		ประเมินว่า	 มีปัญหาด้านสังคมจิตใจหรือไม่	 ถ้ามีควรให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว	

	 4.		แนะนำาให้หรือส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลชุมชน

หรือ	โรงพยาบาลทั่วไปใกล้บ้านหลังพ้นโทษ

4.  การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง 

 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มท่ีมีผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	=	13-18	คะแนน	

	 1.		ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	คำาถาม	(8Q)

	 2.		แจ้งผลการประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	 และให้สุขภาพจิตศึกษาโดย

การทวนสอบความถูกต้องและพอเพียงในความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วเพ่ิมเติมในส่วนขาดหรือ 

ไม่ถูกต้อง	 อาจมอบเอกสารที่มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือส่ือสุขภาพจิตเร่ืองโรคซึมเศร้า	 เช่น	

แผ่นพับ	หนังสือ	ฯลฯ

	 3.		ประเมินว่า	 มีปัญหาด้านสังคมจิตใจหรือไม่	 ถ้ามีควรให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว

	 4.		พิจารณาส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและตรวจเพิ่มเติม

5. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับรุนแรง

 กลุ่มเป้าหมาย :	กลุ่มผู้ต้องขังที่มีผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบ

ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	≥	19	คะแนน	

	 1.		ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	คำาถาม	(8Q)

	 2.		แจ้งผลการประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	 และให้สุขภาพจิตศึกษาโดย

การทวนสอบความถูกต้องและพอเพียงในความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วเพ่ิมเติมในส่วนขาดหรือ

ไม่ถูกต้อง	 อาจมอบเอกสารที่มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือส่ือสุขภาพจิตเร่ืองโรคซึมเศร้า	 เช่น	 

แผ่นพับ	หนังสือ	ฯลฯ

	 3.		ประเมินว่า	มีปัญหาด้านสังคมจิตใจหรือไม่	ถ้ามีควรให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

	 4.		พิจารณาส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและตรวจเพิ่มเติม
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	 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยง/มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 

โรคซมึเศรา้ดว้ย	9Q	≥	7	คะแนน	และมคีะแนนจากการประเมนิการฆ่าตัวตายด้วย	8Q	≥	1	คะแนน 

ขึ้นไป	

	 การดำาเนินการตามความรุนแรง

1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับน้อย (8Q = 1-8 คะแนน)

	 1.1	 ประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช	ถ้ามีโรคซึมเศร้าให้ดูแลตามแนวทางที่กำาหนดไว้

	 1.2	 ควรปรกึษาหรือส่งตอ่ผู้ชำานาญด้านใหก้ารปรกึษาหรือผู้ทำางานด้านสุขภาพจิตเพื่อ

ให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ

2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับปานกลาง 

 (8Q = 9-16 คะแนน)

	 2.1	 ให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ	ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจที่เร่งด่วน

	 2.2		ประเมินโรคจิตเวช	หากมีโรคซึมเศร้าให้ดูแลรักษาตามแนวทางที่กำาหนดไว้

	 2.3		ควรจัดให้มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด	 และแนะนำาญาติให้เข้าใจวิธีการช่วยเหลือเฝ้าระวัง

ที่ถูกต้อง

	 2.4		ควรนัดติดตามเฝ้าระวังเพื่อให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับสูง (8Q > 17 คะแนน)

	 3.1		ควรรักษาในโรงพยาบาลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด	24	ชั่วโมงหรือพิจารณา

ส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวช

	 3.2		ให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ	และช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจที่เร่งด่วน

	 3.3		กรณีท่ีมีโรคซึมเศร้า	 ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	 9Q	 ได้คะแนน	 >13	 ให้ส่งต่อ 

โรงพยาบาลจิตเวชทันที
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	 แบบคัดกรองโรคจิต	(กรมสุขภาพจิต)

ช่ือ.............................................................สกลุ..................................................อาย.ุ..................ปี

หมายเลขบัตรประชาชน............................ที่อยู่............................................................................

.....................................................................................................................................................

เพศ	 	หญิง	 	ชาย	การศึกษา..................................................................................................	

สถานภาพสมรส........................................................อาชีพ...........................................................

	 จงกาเครือ่งหมาย	 ลงในชอ่งทีต่รงกบัอาการท่ีพบเหน็	(ภายใน	1	เดือนจนถึงปจัจุบนัมี

อาการเหลา่น้ีหรือไม่	ถา้มอีาการตอ้งมอีาการอยา่งนอ้ย	6	เดอืน	และอาการทีเ่กดิขึน้ตอ้งมอีาการ

ติดต่อกัน	1	เดือน)

อาการที่พบเห็น
จากสัมภาษณ์ญาติ

ไม่มี (0) มี (1)

1.	พูดเพ้อเจ้อ

2.	แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม

3.	ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ทำาร้ายผู้อื่น

4.	แยกตัวเองออกจากสังคม	ไม่สุงสิงกับใคร

5.	หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล

6.	คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา

7.	หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน

8.	มีพฤติกรรมอื่นๆ	ที่ผิดปกติจากคนทั่วไป

คะแนนรวม

อาการที่พบเห็น
จากสัมภาษณ์ญาติ

ไม่มี (0) มี (1)

1.	หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล

2.	คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา

3.	หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน

คะแนนรวม

คะแนนรวมทั้งหมด 	ส่งต่อ							 	ไม่ส่งต่อ
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	 คู่มือในการใช้แบบคัดกรองโรคจิต

 โรคจิต	หรือตามความเข้าใจของชาวบ้านว่า	ผีบ้า	บ้า	ภายใน	1	เดือน	จนถึงปัจจุบันนี้	 

มีอาการเหล่านี้หรือไม่	 (มีอาการอย่างน้อย	 6	 เดือน	 และอาการที่เกิดขึ้นต้องมีอาการติดต่อกัน	

1	เดือน)

	 แบบสัมภาษณ์ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด

1.  พูดเพ้อเจ้อ หมายถึง	ลักษณะการพูดที่ผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 1.		พูดคนเดียวไปเรื่อยๆ	

	 2.		 เปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยๆ	เนื้อหาไม่สัมพันธ์กัน

	 3.		พูดมากหรือพูดเร็วกว่าปกติ

2. แต่งตัวท่ีมีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม ได้แก่	 ความผิดปกติของการแต่งกาย	 ข้อใดข้อหนึ่ง 

	 ดังต่อไปนี้

	 1.		สวมเสื้อผ้าที่สกปรกโดยไม่ยอมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่วันละหลายๆ	ครั้ง

	 2.		 ไมส่นใจความสะอาดของรา่งกาย	เชน่	ไมอ่าบนำา้	หนวดเครา	หรอืผมเผา้รงุรงัสกปรก	

มีคราบไคลตามตัว	หรืออาบนำ้าบ่อยๆ	

	 3.	 แก้ผ้าในที่สาธารณะ

	 4.	 ใสเ่สือ้ผา้สฉีดูฉาด	และแตง่ตวัด้วยเครือ่งประดับมากไปกวา่เดิม	จนผิดกาลเทศะ	เชน่	

แต่งชุดลิเกซึ่งไม่ใช่งานเทศกาลต่างๆ	

3. ก้าวร้าว วุ่นวาย ทำาร้ายผู้อื่น	 ได้แก่	 การอาละวาด	 ทำาลายข้าวของ	 ทำาร้ายผู้อื่น	 โดยไม่ม ี

	 เหตุผล

4.  แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร	หมายถึง	พฤติกรรม	ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 1.	 เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง

	 2.		แยกตัวเองอยู่คนเดียว	ไม่สุงสิงกับใคร

5. หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.		หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้ายหรือทำาร้าย

	 2.		คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งหรือถูกจับผิด

	 3.		ระแวงว่ามีคนคอยติดตาม

	 4.		มีความคิดมีอำานาจบางอย่างมาบังคับ
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	 5.	 คิดว่าคนรอบข้างมักนินทาหรือพูดถึงตนเอง

	 6.		มีความเชื่อหรือมีความคิดที่ไม่มีเหตุผลและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

	 7.		สะสมอาวุธไว้ป้องกันตัวจากความระแวง

6. คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา ได้แก่

	 1.	 เป็นผู้วิเศษ	มีอิทธิฤทธิ์

	 2.		คิดว่าตนเองรำ่ารวย	แจกจ่ายเงิน	โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

	 3.		คิดว่าตนเองเป็นบุคคลสำาคัญหรือมีความสัมพันธ์กับผู้สูงศักดิ์

7. หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.		 ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูด	หรือได้ยินเสียงเพียงคนเดียว

	 2.		 เห็นภาพที่คนอื่นไม่ทันเห็น

	 3.		พูดคนเดียวเหมือนกับโต้ตอบใคร

	 4.		ทำาตามเสียงแว่วที่สั่ง

8. มีพฤติกรรมอื่นที่ผิดปกติจากคนทั่วไป	มีพฤติกรรมที่ผิดปกติข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.		หัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล

	 2.		อารมณ์เปลี่ยนไปมา

	 3.		กราบไหว้บ่อยโดยไม่มีเหตุผล

	 4.		 เก็บสะสมสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์	เช่น	เศษขยะ	เศษกระป๋อง	เศษขวด	ฯลฯ

	 แบบสัมภาษณ์คนไข้

1. มีอาการหวาดระแวง มีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.		หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้ายหรือทำาร้าย

	 2.		คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งหรือถูกจับผิด

	 3.		ระแวงว่ามีคนคอยติดตาม

	 4.		มีความคิดว่ามีอำานาจบางอย่างมาบังคับหรือควบคุม

	 5.		คิดว่าคนรอบข้างมักนินทาหรือพูดถึงตนเอง

	 6.		มคีวามเชือ่หรอืมคีวามคดิทีไ่มม่เีหตผุลและไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมสะสมอาวธุไว้

ป้องกันตัวจากความระแวง
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2. คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา ได้แก่

	 1.		 เป็นผู้วิเศษ	มีอิทธิฤทธิ์

	 2.		คิดว่าตนเองรำ่ารวย	คิดอยากแจกจ่ายเงินทองโดยญาติไม่เห็นด้วย

	 3.		คิดว่าตนเองเป็นบุคคลสำาคัญหรือมีความสัมพันธ์กับผู้สูงศักดิ์

3.  หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.		 ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูดหรือได้ยินเสียงเพียงคนเดียว

	 2.		 เห็นภาพที่คนอื่นไม่ได้เห็น

	 3.		พูดเพื่อโต้ตอบกับเสียงที่ได้ยิน

	 4.		ทำาตามเสียงแว่วสั่ง

	 การแปลผลและการให้คะแนนแบบคัดกรองโรคจิต

 การให้คะแนน	แบบคัดกรองโรคจิตทั้งหมด	11	ข้อ	โดยสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วย	8	ข้อ	และ

สัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	3	ข้อ	ให้คะแนน	ดังนี้

ตอบ ไม่มี ให้ 0 คะแนน

ตอบ มี ให้ 1 คะแนน

 การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนำามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด	 คือ	 

แบบคัดกรองโรคจิต	มีจุดตัดที่เหมาะสมที่	 1	คะแนน	โดยได้คะแนน	1	คะแนน	ขึ้นไปให้สงสัย

ว่าเป็นโรคจิต	ควรแนะนำาให้ไปรับบริการ	ณ	โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเป็นการรักษาตั้งแต่ระยะ

เริ่มแรก	
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	 แบบประเมินภาวะติดสุราและอาการถอนสุรา	(AWS)

อาการ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
เหงื่อออก ไม่มีเหงื่อออกเลย ผิวหนัง/ฝ่ามือชื้น

เท่านั้น
ฝ่ามือชื้นและ
มีเม็ดเหงื่อเป็น
แห่งๆ	เช่น	ใบหน้า	
หน้าอก

ร่างกายชื้นเปียกทั้ง
ตัวและเหงื่อ

เหงื่อออกมากจน
เสื้อผ้า	ผ้าปูที่นอน
เปียก

สั่น ไม่มีอาการสั่นเลย มือสั่นเล็กน้อย
ตลอดเวลา

แขนขาสั่นมาก
อย่างเห็นได้ชัด
ตลอดเวลา

แขนขาสั่นมาก
อย่างเห็นได้ชัด
ตลอดเวลา

วิตกกังวล สงบไม่มีความ
วิตกกังวล

คิดล่วงหน้าบ้างเล็ก
น้อย

มีความคิดล่วงหน้า	
หวาดหวั่น

วิตกกังวลจนถึงขั้น
มีอาการหวาดกลัว
เป็นบางครั้ง

วิตกกังวลมากจน
ควบคุมไม่ได้รวม	
ทั้งมีอาการแพนิค

กระสับกระส่าย กริยาพฤติกรรม
ปกติ	ไม่มีอาการ
กระสับกระส่าย

อยู่ไม่นิ่ง	หงุดหงิด 
เล็กน้อย	

กระสับกระส่าย
ขยับตัวไปมา	 
ผุดลุกผุดนั่ง	 
หรือนอนพักได้

กระสับกระส่าย	
ขยับตัวไปมาตลอด	
มีการเคลื่อนไหว
อย่างไม่มีเหตุผล	
สามารถชักชวนให้
นั่งหรือนอนได้	ใน
เวลาสั้นๆ	เท่านั้น

กระสับกระส่าย
มาก	ก้าวร้าว	ไม่
สามารถที่จะ
อยู่นิ่งๆ	มีการ
เคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว	ตลอดเวลา

อุณหภูมิใต้รักแร้	 37.0	oC	หรือตำา่กว่า 37.0	oC-37.5	oC	 37.6	oC-38.0	oC 38.1	oC-38.5	oC สูงกว่า	38.5	oC
ประสาทหลอน ไม่มีประสาทหลอน มีการเห็นหรือ

ได้ยินสิ่งต่างๆ	
บิดเบือนไปเป็นครั้ง
คราวทราบดีกว่าสิ่ง
เหล่านี้	ไม่เป็นจริง

มีประสาทหลอน
ชัดเจน	แต่จะจำา
เพราะกับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์บาง
อย่าง	และเป็นเวลา
สั้นๆ	สามารถที่
จะแนะนำาได้ง่าย
ว่าการรับรู้นี้เป็น
เพียงจินตนาการไป	
ยังสามารถติดต่อ
กับโลกความเป็น
จริง	

ประสาทหลอน
ชัดเจนจำาเพาะ
คล้ายในข้อ	2	แต่
ดึงกลับสู่โลกความ
เป็นจริงยากไม่
สามารถจะแนะนำา
ว่าสิ่งที่รับรู้นี้เป็น
เพียงจินตนาการ
โดยถูกรบกวนจาก
ประสาทหลอนนี้
และติดต่อกับโลก
ความจริงได้อยาก
มาก	

ประสาทหลอนมาก	
ไม่สามารถติดต่อ
กับโลกความจริงได้
อย่างสมเหตุสมผล
เหมือนอยู่ในโลก
ของประสาทหลอน

การรับรู้เวลา	 
สถานที่	บุคคล

การรับรู้เวลา	 
สถานที่	บุคคลดี

การรับรู้บุคคล	
และสถานที่ดี	แต่
มีปัญหาในการรับ
รู้เวลา	

การรับรู้บุคคลดี	มี
การรับรู้สถานที่	
และเวลาเสียบ้าง

มีการรับรู้บุคคล	
เป็นบางคน	ไม่รับรู้
สถานที่และเวลา

ไม่รับรู้บุคคล	
สถานที่	เวลา	ไม่
เข้าใจ	ว่าขณะนี้อยู่
ที่ไหน	คนรอบข้าง
เป็นใครและขณะนี้
เวลาเท่าไหร่
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	 วิธีการประเมิน

1.	 อตัราชพีจรในขณะพกั	(วดัเปน็ครัง้ตอ่นาท)ี	วดัหลงัจากทีผู่ป้ว่ยนัง่หรอืนอนเปน็เวลา	1	นาท ี
	 0	ชีพจร	80	หรือตำ่ากว่า
	 1	ชีพจร	81-100
	 2	ชีพจร	101-120
	 4	ชีพจรสูงกว่า	120
2.	 การมีเหงื่อออก:	 ในครึ่งช่ัวโมงท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเหง่ือที่เกิดจากอุณหภูมิของห้องและ 
	 กิจกรรมของผู้ป่วย
	 0	ไม่มีอาการหนาวสั่นหรือหน้าแดง
	 1	รายงานโดยผู้ป่วย	1	ครั้งว่ามีอาการหนาวสั่นและหน้าแดง
	 2	หน้าแดงและมีเหงื่อออกชื้นที่หน้าที่สังเกตได้
	 3	มีเหงื่อออกเป็นเม็ดบริเวณคิ้วและใบหน้า
	 4	เหงื่อไหลเต็มหน้า
3.		 กระวนกระวาย:	สังเกตระหว่างที่ประเมิน
	 0	สามารถนั่งนิ่งได้
	 1	มีอาการนิ่งที่ยากแต่ยังสามารถทำาได้
	 3	การเปลี่ยนท่าหรือการเคลื่อนไหวของแขนหรือขามากกว่าปกติ
	 5	ไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งได้เกินวินาที
4.		 ขนาดรูม่านตา
	 0	รูม่านตาขนาดเล็กหรือปกติในแสงไฟห้องปกติ
	 1	รูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติในแสงไฟห้องปกติ
	 2	รูม่านตาขยายปานกลาง
	 3	รูม่านตาขยายมากจนกระทั่งมองเห็นขอบม่านตา
5.		 อาการปวดกระดูกและข้อ:	 ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดก่อนหน้านี้ให้คะแนนเฉพาะอาการปวด 
	 เพิ่มเติมที่เนื่องมาจากการขาดยาเท่านั้น
	 0	ไม่มีอาการ
	 1	ไม่สุขสบายเล็กน้อย
	 2	รายงานอาการปวดของข้อและกล้ามเนื้ออย่างมาก

	 4	ผู้ป่วยปวดข้อและกล้ามเนื้อและไม่สามารถที่จะนั่งเฉยได้เนื่องจากความเจ็บปวด
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6.	 นำ้ามูกหรือนำ้าตาไหล:	ไม่นับรวมอาการที่มาจากการเป็นหวัดหรือการแพ้
	 0	ไม่มีอาการ
	 1	คัดจมูกและมักมีนำ้าตาชื้นที่ตา
	 2	นำ้ามูกหรือนำ้าตาไหล
	 4	นำ้ามูกไหลตลอดเวลาหรือนำ้าตาไหลเป็นทาง
7.	 อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:	ในช่วงระยะเวลาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
	 0	ไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
	 1	ปวดท้อง
	 2	คลื่นไส้	หรืออุจจาระเป็นนำ้า
	 3	อาเจียน	หรือท้องเดิน
	 5	มีอาการท้องเดินหรืออาเจียนหลายครั้ง
8.	 อาการสั่น:	สังเกตเมื่อให้ผู้ป่วยยื่นแขนออกมา
	 0	ไม่มีอาการสั่น
	 1	อาการสั่นรู้สึกได้แต่สังเกตไม่เห็น
	 2	สังเกตอาการสั่นได้เพียงเล็กน้อย
	 4	มีการสั่นเห็นได้ชัดหรือการชักกระตุกของกล้ามเนื้อ
9.	 การหาว:	สังเกตในระหว่างการประเมิน
	 0	ไม่มีการหาว
	 1	หาว	1-2	ครั้งระหว่างประเมิน
	 2	หาว	3	ครั้งหรือมากกว่าระหว่างประเมิน
	 4	หาวหลายครั้งต่อหน้าที่ประเมิน
10.	อาการวิตกกังวลและหงุดหงิด
	 0	ไม่มี
	 1	ผู้ป่วยรายงานว่ามีอาการหงุดหงิด
	 2	ผู้ป่วยมีอาการหงุดหงิดหรือวิตกกังวลเห็นได้ชัดเจน
	 4	 ผู้ป่วยหงุดหงิดหรือวิตกกังวลจนกระท่ังเกิดความลำาบากในการให้ความร่วมมือในการ
ประเมิน
11.		อาการขนลุก
	 0	ผิวหนังเย็น
	 3	ขนลุกจนสามารถรู้สึกได้หรือมีอาการขนลุกตามแขน
	 5	มีอาการขนลุกเด่นชัด
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	 แบบประเมินพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการสุขภาพ	(AUDIT)
ชื่อ-สกุล....................................................................................เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง อายุ...................ปี 

วันที่ประเมิน.................................ผู้ประเมิน.....................................หน่วยงาน.........................................

คำาชี้แจง	 คำาถามแต่ละข้อจะถามถึงประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง	 3	 เดือนท่ีผ่านมา	 โดยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์	หมายถึง	สุรา	เบียร์	เหล้า	สาโท	กระแช่	ไวน์	เป็นต้น	ขอให้ตอบตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการ

ให้บริการสุขภาพของท่าน
ข้อคำาถาม คำาตอบ คะแนน

ข้อ	 1.	 ตลอดชีวิตที่ผ่านมา	 คุณเคยดื่ม	
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์หรอืไม่	(หรอืเคยด่ืม
แต่หยุดดื่มมาแล้ว	1	ปีขึ้นไป)

ไม่เคย
(ยุติการ
ประเมิน)

เคย ไม่เคยดื่ม	ตลอดชีวิตที่ผ่านมา	ลงรหัส	1B600
เคยดื่มแต่หยุดดื่มมาแล้ว	1	ปีขึ้นไป	ลงรหัส	1B601
ดื่มในช่วง	 3	 เดือนแต่ไม่ระบุรายละเอียด	 ลงรหัส	
1B609

ข้อ	 2.	 ในช่วง	 3	 เดือนที่ผ่านมา	 คุณดื่ม	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพียงไร

ไม่เคย
(0)

(ข้ามไปที่
ข้อ	6)

ครัง้สองคร้ัง
(2)

ทุกเดือน
(3)

ทุกสัปดาห์
(4)

เกือบทุกวัน
(6)

ข้อ	 3.	 ในช่วง	 3	 เดือนที่ผ่านมา	 คุณเคย	
รู้สึกอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
มากบ่อยเพียงไร

ไม่เคย
(0)

ครัง้สองคร้ัง
(3)

ทุกเดือน
(4)

ทุกสัปดาห์
(5)

เกือบทุกวัน
(6)

ข้อ	 4.	 ในช่วง	 3	 เดือนที่ผ่านมา	 การดื่ม	
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ำาใหคุ้ณ	เกิดปัญหา	
สุขภาพ	ครอบครัว	สังคม	กฎหมาย	หรือ
การเงิน	บ่อยเพียงไร

ไม่เคย
(0)

ครัง้สองคร้ัง
(4)

ทุกเดือน
(5)

ทุกสัปดาห์
(6)

เกือบทุกวัน
(7)

ข้อ	 5.	 ในช่วง	 3	 เดือนที่ผ่านมา	 คุณไม่
สามารถทำากจิกรรมทีคุ่ณควรจะทำาไดต้าม
ปกต	ิเนือ่งจากคณุดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	
บ่อยเพียงไร

ไม่เคย
(0)

ครัง้สองคร้ัง
(5)

ทุกเดือน
(6)

ทุกสัปดาห์
(7)

เกือบทุกวัน
(8)

ข้อ	6.	ตลอดชีวิตที่ผ่านมา	เพื่อนฝูง	ญาติ	
หรือคนอื่น	 เคยแสดงความกังวลหรือ
ตักเตือนคุณ	 เก่ียวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของคุณ	หรือไม่

ไม่เคย
(0)

เคย	ในช่วง	
3	เดือน	ที่
ผ่านมา
(6)

เคย	ก่อน	 
3	เดือน 
	ที่ผ่านมา

(3)
ขอ้	7.	ตลอดชวีติทีผ่า่นมา	คณุเคยพยายาม
หยดุ	หรอืลดการดืม่	เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ให้น้อยลง	แต่ทำาไม่สำาเร็จ	หรือไม่

ไม่เคย
(0)

เคย	ในช่วง	
3	เดือน	 
ที่ผ่านมา

(6)

เคย	ก่อน	 
3	เดือน	 
ที่ผ่านมา	

(3)
คะแนนรวม

คำาตอบ “ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา” คำาตอบ “ตลอดชีวิตที่ผ่านมา”
	 “ไม่เคย	หมายถึง	ไม่เคยเลยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”		 	 “ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิต”
	 “ครั้งสองครั้ง	หมายถึง	1-2	ครั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”		 	 “เคยและเกิดขึ้นภายใน	3	เดือนที่ผ่านมา”
	 “ทุกเดือน	หมายถึง	เฉลี่ย	1-3	ครั้งต่อเดือนในช่วง		 	 “เคย	แต่เกิดขึ้นก่อนหน้า	3	เดือนนี้”
	 สามเดือนที่ผ่านมา”
	 “ทุกสัปดาห์	หมายถึง	1-4	ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”		 	 	 	
	 “ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	หมายถึง	5-7	วันต่อสัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”
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คำาตอบ
รหัส

บันทึก
แนวทางการรักษา

รหัส

บันทึก

ไม่เคยดื่ม	ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 1B600 แสดงความชื่นชมที่ไม่ดื่ม	และให้ความรู้อันตรายจาก

การดื่ม

เคยดื่มแต่หยุดดื่มมาแล้ว	 1	 ปี

ขึ้นไป

1B601 แสดงความชื่นที่สามารถหยุดด่ืมได้	 และให้ความรู้

อันตรายจากการดื่ม

ดื่มในช่วง	3	เดือน

แต่ไม่ระบุรายละเอียด

1B609 ให้ความรู้อันตรายจากการดื่ม

คะแนน	0-10

ดื่มในระดับเสี่ยงตำ่า	 หมายถึง	

การดื่มในขณะนี้มีความเสี่ยง

ตำ่า	 ต่อการเกิดปัญหาจากการ

ดื่มสุรา	 แต่ในอนาคตหากดื่ม

มากกว่านี้	 มีโอกาสเพิ่มความ

เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการ

ดื่มสุราได้

1B602 การให้คำาแนะนำาแบบสั้น	(Brief	Advice)

1.	 การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

2.	 การให้ความรู้อันตรายจากการดื่ม

3.	 การกำาหนดเป้าหมาย

4.	 ให้คำาแนะนำาการดื่มลดลง

1B610

คะแนน	11-26

ดื่มในระดับเสี่ยงปานกลาง	

หมายถึง	 มีความเสี่ยงปาน

กลางต่อสุขภาพและปัญหา

อื่นๆ	 หรืออาจเริ่มมีปัญหาบาง

อย่างเกิดขึ้นแล้ว	 การดื่มสุรา

อย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้

จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

และปัญหาอื่นๆ	 เพิ่มขึ้นได้ใน

อนาคต	รวมถึงเสี่ยงต่อการติด

สุราได้	 โดยเฉพาะในคนที่เคย	

มีปัญหาจากการดื่มสุราหรือ

เคยติดสุรามาก่อน

1B603 การให้คำาปรึกษาแบบสั้น	(Brief	Counseling)

1.	 การใหค้ำาแนะนำาแบบสัน้	สะทอ้นขอ้มลูปญัหาและ 

ผลกระทบจากการดืม่	แสดงความเปน็หว่ง	แนะนำา

ถงึความจำาเปน็ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	สรา้ง

ความตระหนัก

2.	 ประเมนิแรงจงูใจ	หรอืความพรอ้มในการทีจ่ะปรบั

เปลีย่นพฤตกิรรมและใหค้ำาแนะนำาทีเ่หมาะสมกบั

ระดับแรงจูงใจ

	 ขั้นเมินเฉยหรือไม่สนใจปัญหา:	 ให้ข้อมูลสะท้อน

กลับถึงปัญหาการดื่ม	ที่เกิดขึ้น	ให้ข้อมูลอันตราย

จากการดื่ม

	 ขั้นลังเล:	 เน้นประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	ให้ข้อมูล	ปัญหาจากการดื่มและความ

เสีย่งหากปล่อยไว	้ช่ังนำา้หนกัระหวา่งขอ้ด	ีและขอ้

ไม่ดีของการดื่ม	ข้อดีและข้อไม่ดีของการหยุดดื่ม

1B611
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คำาตอบ
รหัส

บันทึก
แนวทางการรักษา

รหัส

บันทึก

	 ขั้นตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม:	 ให้ทางเลือก 

เป้าหมาย	ให้คำาแนะนำา	เสริมกำาลังใจ

	 ขั้นลงมือปรับเปล่ียน:	 ทบทวนให้คำาแนะนำา	 

ให้กำาลังใจ	 ติดตามพฤติกรรมอย่างสมำ่าเสมอและ

ต่อเนื่อง

	 ขัน้กระทำาตอ่เนือ่ง:	เสรมิกำาลงัใจ	ปอ้งกนัการกลบั

สู่พฤติกรรมเดิม

	 ขั้นย้อนกลับพฤติกรรมเดิม:	ให้กำาลังใจ	ช่วยให้ตั้ง

หลักได้อีกครั้ง

3.	 ตั้งเป้าหมาย	ในการลด	ละ	เลิก	หรือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

4.	 ติดตามต่อเน่ือง	 เพื่อติดตามพฤติกรรมการดื่มใน

ทุกครั้งที่รับบริการ	สุขภาพ	แก้ไขปัญหาอุปสรรค	

กำาหนดวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน

คะแนนตั้งแต่	27	ขึ้นไป

ดื่มในระดับเสี่ยงสูง	 หมายถึง	 

บ่ งชี้ ว่ ามี ความ เสี่ ย งสู ง ต่อ

การติดสุราแล้วหรือติดสุรา

แล้ว	 หรือกำาลังประสบปัญหา

สขุภาพสงัคม	การเงิน	กฎหมาย

ที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา

1B604 ให้คำาปรึกษาแบบสั้น	(Brief	Counseling)	และส่งต่อ	 

(Refer)	เพ่ือรบัการประเมนิและบำาบดัแบบเข้มขน้โดย 

ผู้เชี่ยวชาญ

1B612
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	 แบบประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะถอนฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น	(COWS)	

 	 CLINICAL	OPIATE	WIHDRAWAL	SCALE	[COWS]

ชือ่…………………............................….นามสกลุ……….......…......................……อาย…ุ......……ปี

วันที่……………………….....HN…………….………………………....AN……………………………………….

อาการแสดงทางคลินิก
วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

วัน

เวลา

1.	 อัตราชีพจรขณะพัก	 (วัดเป็นครั้งต่อนาที)	 

วดัหลงัจากทีผู่ป้ว่ยนัง่หรอืนอนเปน็เวลา	1	นาที

2.	 การมี เหงื่อออก:	 ในครึ่ ง ช่ัวโมงท่ีผ่านมา	 

โดยไม่รวมเหงื่อที่เกิดจากอุณหภูมิของห้อง	

และกิจกรรมของผู้ป่วย

3.	 กระวนกระวาย:	สังเกตระหว่างที่ประเมิน

4.	 ขนาดรูม่านตา

5.	 อาการปวดกระดูกและข้อ:	 ถ้าผู้ป่วยมีอาการ

ปวดก่อนหน้านี้ให้คะแนนเฉพาะอาการปวด

เพิ่มเติมที่เนื่องมาจาก	การขาดยาเท่านั้น

6.	 นำา้มกูหรือนำา้ตาไหล	ไมน่บัรวมอาการ	ทีม่าจาก

การเป็นหวัดหรือการแพ้

7.	 อาการผิดปกติของระบบทางเดนิอาหาร:	ในชว่ง

ระยะเวลาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา

8.	 อาการสั่น:	สังเกตเมื่อให้ผู้ป่วยยื่นแขนออกมา

9.	 การหาว:	สังเกตในระหว่างการประเมิน

10.	อาการวิตกกังวลและหงุดหงิด

11.	อาการขนลุก

คะแนนรวม

5-12		 	 =	 มีอาการถอนระดับเล็กน้อย

13-24		 	 =		 มีอาการถอนระดับปานกลาง

25-36		 	 =		 มีอาการถอนระดับค่อนข้างรุนแรง

มากกว่า	36		 =		 มีอาการถอนระดับรุนแรง
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เอกสารหมายเลข 1

	 ตัวอย่างหนังสือส่งรักษาตาม	พระราชบัญญัติสุขภาพจิต	พ.ศ.	 2551	มาตรา	 22	 และ

มาตรา	25	(กรณีใกล้ปล่อยตัว	พบภาวะอันตราย	และจำาเป็นต้องบำาบัดรักษา)	

ที่	ยธ....................	/	ว.		 เรือนจำา.......................................................

	 เลขที.่...........................................................	

	 จังหวัด........................................................	

เรื่อง การส่งผู้ต้องขังป่วยจิตเวชมารักษา	ตาม	พ.ร.บ.สุขภาพจิต	พ.ศ.	2551	มาตรา	25	และมาตรา	22

เรียน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลประจำาจังหวัด/โรงพยาบาลจิตเวชในเขตพื้นที่บริการกรมสุขภาพจิต	

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย แบบบนัทกึการประเมนิสภาพผูป้ว่ยในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	(แบบฟอรเ์อกสารมหมายเลข	2)

	 ด้วยเรือนจำา.............................................................................ควบคุมตัวผู้ต้องขังซึ่งป่วยทางจิตเวช	

ชื่อ	 นาย/นาง/นางสาว...................................................(เลขที่ประชาชน...................................)	 อายุ..........ปี	

เนื่องจากก่อคดี................ของศาล..............ระหว่างที่ควบคุมตัวในเรือนจำาและทัณฑสถานพบว่า	 ผู้ต้องขังมี

อาการป่วยทางจิต	 และได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรค...........................มีการรักษาดังนี้..................................

โดยผู้ต้องขังจะได้รับการปล่อยตัววันที่.................................แจ้งว่าจะกลับไปอยู่บ้านเลขที่...............................	

ญาติที่ติดต่อได้ชื่อ...........................โทร.............................	 	 	

	 อนึ่งจากการตรวจสภาพจิตในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 พบว่า	 ผู้ต้องขังดังกล่าว	 มีอาการทางจิต

กำาเริบรุนแรง	 ระบุ	 (เช่น	 หงุดหงิดง่าย	 พูดหัวเราะคนเดียว	 หูแว่วเสียงส่ังให้ทำาร้ายผู้อื่น	 ภาพหลอน	หลงผิด	

ก้าวร้าวรุนแรง	ขู่ทำาร้าย/เคยมีพฤติกรรมทำาร้ายผู้ต้องขังและผู้คุมในเรือนจำาและทัณฑสถาน	เป็นต้น)	เรือนจำา 

.............จึงขอส่งผู้ต้องขัง	ชื่อ............................เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล.................โดยมอบหมายให ้   

(ชื่อเจ้าหน้าที่)			เป็นผู้ส่งผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	พ.ศ.	2551	มาตรา	22	และ

มาตรา	25	เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอันตรายดังกล่าวด้วย	

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับผู้ต้องขังดังกล่าวไว้รักษาด้วย	จะเป็นพระคุณ	 	

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (........................................)

	 ผู้บัญชาการเรือนจำา..........................  

สถานพยาบาล	เรือนจำา......................................(ชื่อผู้รับผิดชอบ)

โทรศัพท์....................................................................	 	 	

โทรสาร.....................................................................	 	   
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เอกสารหมายเลข 2

	 แบบบนัทกึการประเมนิสภาพผูต้อ้งขงัปว่ยจติเวชในเรอืนจำาและทณัฑสถาน	(สง่โทรสาร

แบบบันทึกนี้ให้โรงพยาบาลที่รับรักษา	หากผู้ต้องขังมีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช)

	 ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.....................................................อาย.ุ.....................ปี	HN	(ถ้ามี)	...................... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.	 คดี	ระบุ..........................................................................................................	 	 	

	 การดำาเนินคดี	 		อยู่ระหว่างดำาเนินคดี	 	ตัดสินแล้ว	ระบุโทษ...........................................

2.	 ผู้นำาส่ง	 	ศาล	ระบุ........................ 	เรือนจำา	(กรณีรับส่งต่อ	จากเรือนจำาไหน)	ระบุ.........................

3.	 ผู้ให้ข้อมูล		 	ผู้ป่วย	 	ญาติ	ระบุ....................................	 	ผู้นำาส่ง	ระบุ........................................

ส่วนที่ 2 ประวัติการเจ็บป่วย

1.	 ประวัติความเจ็บป่วยในปัจจุบัน.................................................................................................................	

2.	 ประวัติความเจ็บป่วยในอดีต

	 2.1	การเจ็บป่วยทางจิต	 	ไม่มี		 	มี	ระบุ............................................................................................

	 	 การวินิจฉัย.............................................................................ระยะเวลาเจ็บป่วย.............................ปี	

	 	 รับยาที่โรงพยาบาล.............................................................................................................................	

	 	 การรักษา	(ยา/ECT)	..........................................................................................................................

	 2.2	มีญาติเป็นโรคทางจิตเวช

  	ไม่มี		 	มี	ระบุ...........................................................................................................................

	 2.3	การเจ็บป่วยทางกาย

  	ไม่มี		 	มี	ระบุ...........................................................................................................................

	 2.4	การได้รับอุบัติเหตุ	

  	ไม่มี		 	มี	ระบุ...........................................................................................................................

	 2.5	การถูกทำาร้ายร่างกาย	

  	ไม่มี		 	มี	ระบุ..........................................................................................................................

	 2.6	การผ่าตัด

  	ไม่มี		 	มี	ระบุ...........................................................................................................................	

	 2.7	การแพ้	(ยา/อาหาร)	

  	ไม่มี		 	มี	ระบุ...........................................................................................................................

	 2.8	การชัก	 	ไม่มี	 	มี	ลักษณะชัก......................................ครั้งแรกเมื่อ...........................................

	 	 ครั้งสุดท้ายเมื่อ......................................................................ความถี่.................................................	

	 	 ยาที่ได้รับ............................................................................................................................................

3.		 การใช้สารเสพติด	 	ไม่ใช้	 	ใช้	ระบุ	(ชนิด/ปริมาณ/ระยะเวลา)	 	  
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ส่วนที่ 3 การประเมินสภาพผู้ป่วยด้านร่างกาย

 	ปกติ	 	ผิดปกติ	(บาดแผล	กระดูกหัก	ต่อมไทรอยด์	ผลข้างเคียงจากยาจิตเวช	เช่น	พูดไม่ชัด	

ตัวเกร็งเดินเหมือนหุ่นยนต์	มือสั่น	ผื่น	เดินเซ	ง่วงซึม)	ระบุ................................................................................

ส่วนที่ 4 การประเมินสภาพผู้ป่วยด้านจิตใจ

1.		 ลักษณะทั่วไป	ความสะอาด	ความร่วมมือ	พฤติกรรมที่พบ	

 	ปกติ	 	ผิดปกติ	ระบุ................................................................................	 	

2.		 ลักษณะของอารมณ์		 	ปกติ		 	ผิดปกติ		ระบุ....................................

3.		 การเคลื่อนไหวของร่างกาย		 	ปกติ		 	ผิดปกติ		ระบุ....................................

4.		 ลักษณะการพูด		 	ปกติ		 	ผิดปกติ	 ระบุ....................................

5.		 ความคิดอยากฆ่าตัวตาย		 	ไม่มี		 	มี		 ระบุ....................................

6.		 การรับรู้	(Perception)	 	ปกติ		 	ผิดปกติ		ระบุ....................................

7.		 การรับรู้เวลา	สถานที่	บุคคล		 	ปกติ		 	ผิดปกติ		ระบุ....................................

8.		 ความจำา	 	ปกติ		 	ผิดปกติ		ระบุ....................................

9.		 การรับรู้ภาวะการเจ็บป่วยทางจิต	(Insight)		 	ยอมรับ	 	ปฏิเสธ

10.		ผลการประเมินแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า	(2Q	9Q	8Q)...............................................................................

11.		แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา	(AUDIT)....................................................................................................	

ส่วนที่ 5 การวางแผนการดูแล

 	รับยาโรงพยาบาลเดิม	โดยให้ญาตินำายามาให้ที่เรือนจำา	

 	รับยาในเรือนจำาและทัณฑสถาน/พยาบาลเรือนจำารับยาจากโรงพยาบาลมาให้

 	ส่งพบจิตแพทย์		 	 	

 	ส่งพบแพทย์ทางกาย

ชื่อผู้ประเมิน...................................................................ตำาแหน่ง............................................................... 

วันที่ประเมิน........................................................................	 	
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เอกสารหมายเลข 3

	 แบบคัดกรองและการประเมินภาวะจิตเวชฉุกเฉิน

การคัดกรองและประเมินภาวะจิตเวชฉุกเฉิน
การคัดกรองและประเมินภาวะจิตเวช

ฉุกเฉิน

**หากมีอาการดังน้ีควรปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือให้การบำาบัดรักษา

 มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน

 มีการวางแผน/ใช้วิธีรุนแรง

 เคยพูดไว้ว่าอยากตาย/เขียนจดหมายสั่งลา

	เคยลงมือ	ระบุวิธี...................................................................

 มีภาวะซึมเศร้า/ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

 มีพฤติกรรมก้าวร้าว/รุนแรง

	พูดเสียงดัง	เอะอะโวยวาย/ด่าว่า/ข่มขู่

	ทำาร้ายตนเอง	ขดีขว่น/หยกิ/ตบตี/ดงึผม/ชกกำาแพง/ใช้ศรีษะ

โขก

	ทำาลายขา้วของ	ปดิประตเูสยีงดงั/ขวา้งปาขา้วของ/จดุไฟเผา

	ท่าทางไม่เป็นมิตร/หวาดระแวง/อยู่ไม่น่ิงกระวนกระวาย/

ควบคุมตนเองไม่ได้

	มีหูแว่วสั่งให้ทำาร้ายคนอื่น/ทำาร้ายตนเอง

	พกอาวุธ

 ภาวะสุราเป็นพิษ (เมาสุรา) 

	 เพิ่งดื่มสุราไปไม่นาน	 เมา	 พูดไม่ชัด	 การทรงตัวไม่ดี	 เดินเซ	 

หน้าแดง	 ร้อนวูบวาบ	 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	 หงุดหงิด	

ก้าวร้าว	 ขาดการควบคุมทางเพศ	 การตัดสินใจไม่ดี	 สับสน	

หรือหมดสติ

 ภาวะถอนสุราจากการหยุดหรือลดการดื่มสุรา

 ไม่รุนแรง; มือสั่น	เหงื่อแตก	นอนไม่หลับ	หูแว่ว	ภาพหลอน	

กระวนกระวาย	อยู่ไม่นิ่ง	วิตกกังวล	งุนงง

 รุนแรง; สับสน	ไม่รู้วัน	เวลา	สถานที่	บุคคล	มีไข้	มีภาวะขาด

นำ้า	ปัสสาวะไม่ออก	มีภาวะนำ้าตาลในเลือดตำ่า	ชัก

 ภาวะวิตกกังวลอย่างมากจนควบคุมไม่ได้

	กังวลว่าจะเกิดอาการอีกหรือเป็นโรคร้าย

 มีผลข้างเคียงจากยาต้านพาร์คินสัน

	 ปากแห้ง	 คอแห้ง	 ตาพร่า	 ท้องผูก	

ปัสสาวะไม่ออก	

 มีผลข้างเคียงจากยาต้านโรคจิต

	กล้ามเน้ือคอเกร็ง/คอเอียง/หลังแอ่น

โค้งงอ/ตาเหลือกขึ้นข้างบน

	พูดไม่ชัด/ลิ้นแข็ง/กลืนลำาบาก

	อาการพาร์คินสัน	:	เดินตัวแข็งเหมือน

หุ่นยนต์	มือสั่น	เคี้ยวปากขมุบขมิบ	

	กระวนกระวายใจ	อยูไ่มน่ิง่	ตอ้งขยบัตวั

ตลอดเวลา	เดินไปเดินมา

	ความดันโลหิตตำ่าหัวใจเต้นเร็ว

**หากมีอาการข้อ1-4 ให้หยุดยาจิตเวช

และส่งโรงพยาบาลรักษาทางกาย

1. ภาวะพษิจากยา/ผลขา้งเคยีงทีร่นุแรง

	มปีระวตัไิดย้า	lithium	รว่มกบัคลืน่ไส/้

อาเจียน	 ถ่ายเหลว	 ง่วงซึม	 สับสน	 

พูดไม่ชัด	 มือส่ัน	 กล้ามเน้ือกระตุก	 

อ่อนแรง	เดินเซ	ไข้	ชัก

	มีประวัติได้ยา	 sodium	 valproate	

ร่วมกับ	มือสั่น	ง่วงซึม	อ่อนแรง	เดินเซ	

เห็นภาพซ้อน	สับสน	ผมร่วง	ผ่ืน	CBC	

ผิดปกติ	ชัก	ตับอักเสบ

	มีประวัติได้ยา	carbamazepine	ร่วม

กับง่วงซึม	 คลื่นไส้/อาเจียน	 อ่อนแรง	

เดินเซ	เห็นภาพซ้อน	สับสน	ผื่นแพ้	ชัก	

ตับอักเสบ	ดีซ่าน	 Steven	 Johnson	

syndrome
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การคัดกรองและประเมินภาวะจิตเวชฉุกเฉิน
การคัดกรองและประเมินภาวะจิตเวช

ฉุกเฉิน

	ใจสั่น	เหงื่อแตก	หายใจไม่อิ่ม	มือชา	ตัวชารู้สึกเหมือนจะตาย	

มือจีบเกร็ง

	มีประวัติได้ยา	 clozapine	 ร่วมกับ	

หวัใจเตน้เรว็	ความดนัโลหติตำา่	นำา้ลาย

มาก	ง่วงซึม	เดินเซ	ตับอักเสบ	ชัก	ไข้	

เม็ดเลือดขาวตำ่ามากกว่า	 3000/มม.3	

agranulocytosis

2. Neuroleptic malignant syndrome 

มีประวัติได้รับยาต้านโรคจิตร่วมกับ

ไข้สูง	 กล้ามเนื้อเกร็ง	 หอบ	 เหงื่อแตก	

ปัสสาวะเป็นสีนำ้าตาล	ซึมลงชัก

3. ผื่นจากการแพ้ยา	 มีผื่นตามตัวและ

ใบหน้า	 คัน	 ตา/หน้า/ตัวบวม	หายใจ

ติดขัดหอบ

4. ชัก ซึมลง หมดสติ

การตรวจร่างกายอื่นๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ถ้ามี)

สรุปปัญหา (Problem list) การวางแผนและการจัดการ
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เอกสารหมายเลข 4

	 ตัวอย่างหนังสือส่งต่อแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเมื่อปล่อยตัว

ที่	ยธ....................	/	ว.		 เรือนจำา.......................................................

	 เลขที.่...........................................................

	 จังหวัด........................................................

เรื่อง		 ประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษ

เรียน	 1.	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	ตามภูมิลำาเนาและจังหวัดตามที่ตั้งเรือนจำา	(กรณีเรือนจำาต่างจังหวัด)

	 2.	ผูอ้ำานวยการสำานกัอนามยั	กรงุเทพมหานคร	และนายแพทยส์าธารณสุขจังหวดั	ตามภูมลิำาเนา	(กรณี

		 	 เรือนจำาในเขตกรุงเทพมหานคร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการติดตามผลการบำาบัดรักษาผู้ป่วย	ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	พ.ศ.	2551	 

	 (F.009.09)

	 	 ดว้ยเรอืนจำา.....................................ควบคมุตัวผู้ตอ้งขงัซึง่ปว่ยทางจติเวช	ชือ่	นาย/นาง/นางสาว 

................................(เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน...................................)	อายุ................ปี	เนื่องจากก่อคดี..

...................................ของศาล......................ระหว่างที่ควบคุมตัวในเรือนจำาและทัณฑสถาน	พบว่า	ผู้ต้องขังมี

อาการป่วยทางจิต	และได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรค	มีการรักษาดังนี้	.............................................................

โดยผู้ต้องขังจะได้รับการปล่อยตัววันท่ี.....................................แจ้งว่าจะกลับไปอยู่บ้านเลขที่...........................

..........ญาติที่ติดต่อได้ชื่อ.....................................โทร.....................................	 	

	 	 เรือนจำา.....................................ขอความร่วมมือมายังผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในหน่วยงาน

ของท่าน	 เพื่อติดตามให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหลังพ้นโทษ	 และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลในชุมชน	

เพื่อป้องกันอาการทางจิตกำาเริบ	และก่อคดีซำ้าได้	หากผลการติดตามเป็นประการใด	 โปรดตอบกลับตามแบบ

ฟอรม์.....................................เพือ่เปน็ฐานขอ้มลูในการวางแผนเตรยีมความพรอ้มกอ่นปลอ่ยตวัผูต้อ้งขงัตอ่ไป

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย	จะเป็นพระคุณ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (..............................................)

	 ผู้บัญชาการเรือนจำา......................... 

สถานพยาบาล	เรือนจำา..............................................(ชื่อผู้รับผิดชอบ)

โทรศัพท์..............................................

โทรสาร..............................................
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เอกสารหมายเลข 5

 แบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	10	ด้าน

แบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 10 ด้าน (ประเมินทุก 1 เดือน)

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ใชใ้นการตดิตามเยีย่มและประเมนิผูป้ว่ยโรคจติเรือ้รงักลุ่มเส่ียงในชุมชน	ใหค้รอบคลุมประเดน็

ความจำาเป็นในการดูแลผู้ป่วย	จำานวน	10	ด้าน	

	 2.	 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วย

หัวข้อการติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังในชุมชน 10 ด้าน
คะแนน

การประเมิน

ไม่มีอาการ		 =		1	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยรู้เรื่อง	ช่วยตนเองได้	ดำารงชีวิตในชุมชนได้

มีบ้าง	 =		2	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากเดิม	มีอย่างน้อย	10	วัน

ใน	1	เดือน

มีบ่อย		 =		3	 คะแนน	 หมายถึง	 ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากเดิมมีมากกว่า	 10	 วัน	 

ใน	1	เดือน

หมายเหต	ุ	 :		 ถ้าพบ	 2	 คะแนนขึ้นไป	 ใช้แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง	 (Overt	

Aggression	Scale	 :	OAS)	 เพื่อประเมินผู้ป่วยร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อเฝ้าระวัง

ความเสี่ยง

2. ด้านการกินยา

สมำ่าเสมอ	 =		1	คะแนน	หมายถึง	การรับประทานยาครบทุกวัน	ตามที่แพทย์สั่ง

ไม่สมำ่าเสมอ	=		2	 คะแนน	 หมายถึง	 รับประทานยาไม่ครบ	 ตามคำาสั่งแพทย์	 แต่ยังมีการ 

รับประทานยาเป็นบางเวลา

ไม่กินยา	 =		3	คะแนน	หมายถึง	ไม่รับประทานยาเลยทุกมื้อ

3. ด้านผู้ดูแล/ญาติ

ดี	 =		1	คะแนน	คือ	มีผู้ดูแลหลัก	เป็นคนในครอบครัว	มีศักยภาพในการดูแล

ปานกลาง	 =		2	คะแนน	คือ	มีผู้ดูแล	เป็นคนนอกครอบครัว

ปรับปรุง	 =		3	คะแนน	คือ	ไม่มีผู้ดูแล	หรือ	ผู้ดูแลไม่มีศักยภาพเพียงพอ

4. ด้านการทำากิจวัตรประจำาวัน

ทำาได	้ =		1	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยสามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตนเอง

ทำาได้บ้าง	 =		2	 คะแนน	หมายถึง	 ผู้ป่วยสามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้	 แต่ต้องมีคนคอย

ช่วยเหลือ

ทำาไม่ได	้ =		3	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยไม่สามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้เลย
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หัวข้อการติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังในชุมชน 10 ด้าน
คะแนน

การประเมิน

5. ด้านการประกอบอาชีพ

ทำาได	้ =		1	คะแนน	หมายถงึ	ผูป้ว่ยมรีายไดจ้ากอาชพี	หรอืความสามารถชว่ยครอบครวั

ในการประกอบอาชีพได้ทุกครั้ง

ทำาได้บ้าง	 =		2	 คะแนน	 หมายถึง	 ผู้ป่วยสามารถช่วยครอบครัวในการประกอบอาชีพได้	 

แต่ต้องมีคนกระตุ้น

ทำาไม่ได	้ =		3	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยครอบครัวในการประกอบอาชีพได้เลย

6. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว

ดี	 =		1	คะแนน	คือ	ครอบครัวมีการชมเชย	ให้กำาลังใจ	มองผู้ป่วยในด้านบวกเป็น

ส่วนใหญ่

ทำาได้บ้าง	 =		2	คะแนน	คือ	ครอบครัวมีการชมเชยบ้าง	แต่ยังพบการดุด่า	ตักเตือน	ด่าว่า	

บางครั้ง

ทำาไม่ได	้ =		3	คะแนน	คือ	ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ด้านลบ	ได้แก่	การติเตือน	ดูถูก	ด่าว่า	

และบางครั้งผู้ป่วยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหลายครั้ง

7. ด้านสิ่งแวดล้อม

ดี	 =		1	คะแนน	คือ	มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

ปานกลาง	 =		2	คะแนน	คือ	มีที่อยู่อาศัย	แต่แยกจากครอบครัวอยู่คนเดียว	หรือมีที่อาศัย

เป็นครั้งคราว

ปรับปรุง	 =		3	คะแนน	คือไม่มีที่อยู่อาศัย	เร่ร่อน

8. ด้านการสื่อสาร

ดี	 =		1	คะแนน	คือ	สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

ปานกลาง	 =		2	คะแนน	คือ	สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้เป็นครั้งคราว

ปรับปรุง	 =		3	คะแนน	คือไม่พูดคุยกับใครเลย

9. ด้านความสามารถในการเรียนรู้เบื้องต้น

ดี	 =		1	คะแนน	คือ	บอกครั้งเดียวหรือสองครั้งสามารถทำาตามได้

ปานกลาง	 =		2	คะแนน	คือ	สอนซำ้าๆ	จึงสามารถทำาตามได้

ปรับปรุง	 =		3	คะแนน	คือสอนเท่าไรก็จำาไม่ได้	ทำาไม่ได้

10. ด้านการใช้สารเสพติด (บุหรี่/สุรา /ยาเสพติด)

ไม่ใช้	 =		1	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยไม่ใช้สารเสพติดชนิดใดเลย

ใช้บ้าง	 =		2	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยใช้สารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่ทุกวัน

ใช้ประจำา	 =		3	คะแนน	หมายถึง	ผู้ป่วยใช้สารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวัน
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เอกสารหมายเลข 6 

	 หนังสือยินยอมรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล

หนังสือยินยอมรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล (Telepsychiatry)

เขียนที่..................................................................................

วันที่..................................................................................

ชือ่-นามสกลุ:...........................................................................................อาย.ุ............................ปี

เลขประจำาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง................................................................................

ทีอ่ยูป่จัจบุนั:..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

เบอรต์ดิตอ่......................................................................................................................................

ข้อมูลเบื้องต้น

	 การรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล	 เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการ

ทางการแพทย์ผ่านการประชุมทางไกลที่ทำาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางจิตเวชจากการใช้

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิสแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการสง่ขอ้มลูภาพและเสยีง	โดยทีผู่ใ้หบ้รกิาร

กับผู้รับบริการไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน	 ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางจิตเวชได้โดยไม่

ต้องเดินทางมายังสถานพยาบาลและยังเป็นการเพ่ิมการเข้าถึงบริการสำาหรับผู้ที่มีข้อจำากัดด้าน

การเดินทางเพื่อมารับบริการ	

	 มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายจะถูกนำามาใช้เพื่อ

เป็นการรักษาความลับของผู้ป่วย	ทั้งข้อมูลส่วนตัว	 ภาพและเสียง	 รวมไปถึงกระบวนการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลการรักษา	 เพื่อเป็นการการเฝ้าระวังการนำาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดทั้งที่

ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.		 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านจิตเวช	 โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำากัดด้านการ 

เดินทางมารับบริการที่สถานพยาบาล

	 2.		 ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ห่างไกลออกไปจากพื้นที่ที่ให้บริการ
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

	 อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุม 

ทางไกลไดเ้ชน่เดยีวกบัการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ืน่ๆ	และจากการทีผู่ร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิาร

ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน	 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นประกอบด้วยความเสี่ยงดังต่อไปนี้	 และอาจมี 

ความเสี่ยงทั่วไปอื่นๆ	ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วย

	 1.		 ข้อมูลที่ส่งต่ออาจไม่เพียงพอ	 (เช่น	 คุณภาพของภาพและเสียง)	 ที่จะสามารถให้ 

การตัดสินใจในการรักษาทางการแพทย์โดยแพทย์หรือผู้ให้คำาปรึกษา	แต่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้

ไม่บ่อย

	 2.		อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการในการประเมินและการรักษาจาก 

การชำารุดหรือบกพร่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์เครื่องมือ

	 3.	 ระบบการรักษาข้อมูลอาจจะบกพร่องทำาให้ส่งผลกระทบต่อการรักษาความลับของ

ข้อมูลทางการแพทย์	ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย

	 4	 การที่ไม่ได้เข้ารับการรักษายังสถานพยาบาล	 อาจทำาให้ได้รับข้อมูลทางการแพทย ์

ไมค่รบถ้วนและเขา้ไม่ถึงเวชระเบียนท่ีสมบูรณ์	อาจสง่ผลใหเ้กดิอาการไมพ่งึประสงค์จากการใชย้า	 

การแพย้า	หรอืความผดิพลาดในการตดัสนิใจในการรกัษา	ซึง่กรณดีงักลา่วมโีอกาสเกดิขึน้ไดน้อ้ย

โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนลงนามยินยอมรับการรักษา

	 จากการที่ข้าพเจ้าลงนามยินยอมรับการรักษา	ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อความ

ดังต่อไปนี้:

	 1.		ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากฎหมายที่คุ้มครองเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและการรักษาความลับของ

ข้อมูลทางการแพทย์ได้ถูกใช้ในการรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล	ข้อมูล

ทีไ่ดจ้ากการรักษาดงักลา่วจะไม่ถกูเปดิเผยตอ่ผูท้ำาการวจิยัหรอืบคุคลอืน่ถา้ไมไ่ดร้บัความยนิยอม

จากข้าพเจ้า

	 2.	 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ ท่ีจะหยุดหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมรับ 

การรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกลเมื่อใดก็ได้	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ใน 

การรับการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้าในอนาคต

	 3.	 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธ์ิทีจ่ะหยดุหรือเพกิถอนการใหบ้รกิารการรบัการรกัษาทางจติเวชผา่น

ระบบการประชุมทางไกลเมือ่ใดกไ็ด	้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธใินการรบัการรกัษาพยาบาลของ

ข้าพเจ้าในอนาคต
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	 4.		ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

กระบวนการรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล	 และอาจขอสำาเนาข้อมูล 

ดังกล่าวได้

	 5.	 ขา้พเจา้เขา้ใจวา่มทีางเลอืกอืน่ๆ	อกีในการรับบริการทางจิตเวช	และข้าพเจ้าสามารถ

เลือกรับบริการได้มากกว่า	1	อย่าง	ในช่วงเวลาใดก็ได้

	 6.	 ขา้พเจา้เขา้ใจวา่เป็นหนา้ทีข่องขา้พเจา้ทีจ่ะตอ้งแจง้จติแพทยเ์กีย่วกบัการรบับรกิาร

ทางสุขภาพอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของข้าพเจ้า	

	 7.	 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบ 

การรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล	 แต่ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองผลจาก

การรักษาได้

	 8.	 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล	 เป็นการติดต่อ

สือ่สารผา่นระบบการประชุมทางไกล	ผูใ้ห้บรกิารไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้งตรวจหรอืในสถานทีท่ีผู่ร้บับรกิาร

รับบริการอยู่

	 9.		 ข้าพเจ้าจะไม่บันทึกข้อมูลภาพ-เสียง	 การให้บริการผ่านระบบการประชุมทางไกล

เวน้แตว่า่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หบ้รกิาร	และทางผูใ้หบ้รกิารกจ็ะไมบ่นัทกึขอ้มลูภาพ-เสยีง	

การให้บริการผ่านระบบการประชุมทางไกลเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าเช่นกัน

	 ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้กบัผูใ้ห้บริการ	กรณีท่ีมบีคุคลทีส่ามอยูด้่วยระหวา่งการใหบ้รกิารผา่น

ระบบการประชุมทางไกล	 และทางผู้ให้บริการก็จะแจ้งข้าพเจ้าในกรณีที่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วย 

ขณะให้บริการเช่นกัน

	 10.	ขา้พเจา้เข้าใจวา่จะไมส่ามารถรบัการรกัษาทางจติเวชผา่นระบบการประชมุทางไกล 

ได้ในกรณีท่ีเพิ่งมารับบริการทางจิตเวชคร้ังแรก	 ยกเว้นในกรณีพิเศษบางกรณี	 เช่น	 กรณีที่มี 

ความจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับการรักษาผ่านระบบการประชุมทางไกล

	 11.	ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

ใช้ในการสง่ขอ้มลูภาพและเสยีง	ขอ้มลูการรบับรกิารทีถ่กูเกบ็ไวใ้นอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์ส่วนตัว

ของข้าพเจ้าเอง

	 12.	ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตัวของตัวข้าพเจ้าที่ใช้การรับบริการและหา 

สถานที่ที่เหมาะสมในการรับบริการทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล	 เพื่อเป็นการรักษา

ความลับของตัวข้าพเจ้าเอง
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ผู้ป่วยให้ความยินยอมรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล

	 ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบ 

การประชุมทางไกล	 ได้ปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการและได้รับการตอบคำาถามจนเป็นที่พอใจแล้ว	

ข้าพเจ้าจึงได้ให้ความยินยอมในการรับการรักษาทางจิตเวชผ่านระบบการประชุมทางไกล

ลายเซ็นผู้ป่วย.................................................................วันที.่............................................เวลา...............น.

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง...................................................................................................................................

ลายเซน็ผูใ้ห้ความยินยอม	(แทน)*	................................วนัที.่............................................เวลา...............น.

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง...................................................................................................................................

ลายเซ็นผู้ให้บริการ........................................................วันที.่............................................เวลา...............น.

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง...................................................................................................................................

พยาน:......................................................วันที.่..............................................เวลา.....................................น.

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง...................................................................................................................................

*หมายเหตุ:		ผู้ให้ความยินยอมแทนจะใช้ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์	 หรือ

ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษา	 ให้คู่สมรส	 

ผูบ้พุการ	ีผูส้บืสนัดาน	ผูป้กครอง	ผูพ้ทัิกษ	์ผูอ้นบุาล	หรอืผู้ซึง่ปกครองดแูลบคุคลนัน้ 

	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้ให้ความยินยอมแทน
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รายชื่อโรงพยาบาลจิตเวช	โรงพยาบาลแม่ข่าย	เรือนจำา	และทัณฑสถาน 

ในแต่ละเขตสุขภาพ

เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

1 โรงพยาบาล 

สวนปรุง

เชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์

เรือนจำาอำาเภอฝาง โรงพยาบาลฝาง

เรือนจำากลางเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่แตง

แม่ฮ่องสอน เรือนจำาอำาเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เรือนจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ลำาพูน เรือนจำาจังหวัดลำาพูน โรงพยาบาลลำาพูน

ลำาปาง เรือนจำากลางลำาปาง

สถานกักขังกลาง

จังหวัดลำาปาง

โรงพยาบาลลำาปาง

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ

จังหวัดลำาปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร

น่าน เรือนจำาจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน

พะเยา เรือนจำาจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา

เชียงราย เรือนจำากลางเชียงราย โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์

เรือนจำาอำาเภอเทิง โรงพยาบาลเทิง

แพร่ เรือนจำาจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่

2 โรงพยาบาล

สวนปรุง

ตาก เรือนจำาอำาเภอแม่สอด

เรือนจำากลางตาก

โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช

พิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เรือนจำากลางพิษณุโลก

เรือนจำาจังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลวังทอง

สุโขทัย เรือนจำาอำาเภอสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก

เรือนจำาจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย
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เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

เพชรบูรณ์ เรือนจำาจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เรือนจำาอำาเภอหล่มสัก โรงพยาบาลหล่มสัก

อุตรดิตถ์ เรือนจำาจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

3 โรงพยาบาล
จิตเวช
นครสวรรค์
ราชนครินทร์

ชัยนาท เรือนจำาจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาล 
ชัยนาทนเรนทร

กำาแพงเพชร เรือนจำาจังหวัดกำาแพงเพชร โรงพยาบาล
กำาแพงเพชร

พิจิตร เรือนจำาจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร

นครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองนำา้ขุ่น โรงพยาบาล
บรรพตพิสัย

เรือนจำากลางนครสวรรค์ โรงพยาบาล 
สวรรค์ประชารักษ์

อุทัยธานี เรือนจำาจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 โรงพยาบาล
ศรีธัญญา

กรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง
ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์
ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจำากลางคลองเปรม
เรือนจำาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร

ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์

นนทบุรี เรือนจำากลางบางขวาง
เรือนจำาจังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า

ปทุมธานี ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง โรงพยาบาลคลองหลวง

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ
ปทุมธานี
ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง
เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี
สถานกักขังกลาง 
จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลธัญบุรี

เรือนจำาจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี
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เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ

พระนครศรีอยุธยา

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม

พระนครศรีอยุธยา

เรือนจำากลาง

พระนครศรีอยุธยา

สถานพยาบาลเรือนจำา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี เรือนจำาจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี

ลพบุรี เรือนจำาอำาเภอชัยบาดาล โรงพยาบาลชัยบาดาล

เรือนจำากลางลพบุรี โรงพยาบาล 

พระนารายณ์มหาราช

สิงห์บุรี เรือนจำาจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี

อ่างทอง เรือนจำาจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง

นครนายก เรือนจำาจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลนครนายก

5 สถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์

กรุงเทพมหานคร เรือนจำาพิเศษธนบุรี

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์

กาญจนบุรี เรือนจำาอำาเภอทองผาภูมิ โรงพยาบาลทองผาภูมิ

เรือนจำาจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล 

พหลพลพยุหเสนา

นครปฐม เรือนจำากลางนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม

ราชบุรี เรือนจำากลางเขาบิน

เรือนจำากลางราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี

สุพรรณบุรี เรือนจำาจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาล 

เจ้าพระยายมราช

ประจวบคีรีขันธ์ เรือนจำาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์
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เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

เพชรบุรี เรือนจำากลางเพชรบุรี โรงพยาบาล

พระจอมเกล้า

สมุทรสาคร เรือนจำาจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม เรือนจำากลางสมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้า

6 โรงพยาบาล

จิตเวชสระแก้ว

ราชนครินทร์

ฉะเชิงเทรา เรือนจำากลางฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร

ปราจีนบุรี เรือนจำาอำาเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

เรือนจำาจังหวัดปราจีนบุรี

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

โรงพยาบาล 

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สระแก้ว เรือนจำาจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชสระแก้ว

จันทบุรี ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา โรงพยาบาลเขาสุกิม

เรือนจำาจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ตราด เรือนจำาจังหวัดตราด

สถานกักขังกลาง 

จังหวัดตราด

โรงพยาบาลตราด

6 สถาบัน

จิตเวชศาสตร์

สมเด็จ

เจ้าพระยา

ชลบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี

เรือนจำาพิเศษพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง

เรือนจำากลางชลบุรี โรงพยาบาลบ้านบึง

ระยอง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง โรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	

ระยอง

เรือนจำากลางระยอง โรงพยาบาลบ้านค่าย

สมุทรปราการ เรือนจำากลางสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบ่อ
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เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

7 โรงพยาบาล

จิตเวชขอนแก่น

ราชนครินทร์

ร้อยเอ็ด เรือนจำาจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานกักขังกลางจังหวัด

ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ขอนแก่น เรือนจำากลางขอนแก่น

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ

ขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

เรือนจำาอำาเภอพล โรงพยาบาลพล

มหาสารคาม เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาล

มหาสารคาม

กาฬสินธุ์ เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

8 โรงพยาบาล

จิตเวชเลยราช

นครินทร์

อุดรธานี เรือนจำากลางอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี

หนองคาย เรือนจำาจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย

เลย เรือนจำาจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย

หนองบัวลำาภู เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู โรงพยาบาล

หนองบัวลำาภู

8 โรงพยาบาล

จติเวชนครพนม

ราชนครินทร์

บึงกาฬ เรือนจำาจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ

นครพนม เรือนจำากลางนครพนม โรงพยาบาลนครพนม

สกลนคร เรือนจำาจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร

เรือนจำาอำาเภอสว่างแดนดิน โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชสว่างแดนดิน

9 โรงพยาบาล

จิตเวช

นครราชสีมา

ราชนครินทร์

สุรินทร์ เรือนจำาอำาเภอรัตนบุรี โรงพยาบาลรัตนบุรี

เรือนจำากลางสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์

นครราชสีมา เรือนจำากลางนครราชสีมา โรงพยาบาล 

เดอะโกลเดนเกท

เรือนจำาอำาเภอบัวใหญ่ โรงพยาบาลบัวใหญ่

เรือนจำากลางคลองไผ่

ทัณฑสถานเกษตร

อุตสาหกรรมเขาพริก

โรงพยาบาล 

ปากช่องนานา
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เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

เรือนจำาอำาเภอสีคิ้ว

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว

บุรีรัมย์ เรือนจำาจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เรือนจำาอำาเภอนางรอง โรงพยาบาลนางรอง

ชัยภูมิ เรือนจำาจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลขัยภูมิ

เรือนจำาอำาเภอภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียว

เฉลิมพระเกียรติ

10 โรงพยาบาล

พระศรีมหาโพธิ์

มุกดาหาร เรือนจำาจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร

อำานาจเจริญ เรือนจำาจังหวัดอำานาจเจริญ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ

ศรีสะเกษ เรือนจำาอำาเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์

เรือนจำาจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ยโสธร เรือนจำาจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร

อุบลราชธานี เรือนจำากลางอุบลราชธานี โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์

11 โรงพยาบาล

สวนสราญรมย์

ชุมพร เรือนจำาจังหวัดชุมพร โรงพยาบาล 

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เรือนจำาอำาเภอหลังสวน โรงพยาบาลหลังสวน

สุราษฎร์ธานี เรือนจำาอำาเภอเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย

เรือนจำาอำาเภอไชยา โรงพยาบาลไชยา

เรือนจำากลางสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช เรือนจำาอำาเภอทุ่งสง โรงพยาบาลทุ่งสง

เรือนจำาอำาเภอปากพนัง โรงพยาบาลปากพนัง

เรือนจำากลาง

นครศรีธรรมราช

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม

นครศรีธรรมราช

สถานกักขังกลางจังหวัด

นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช
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เขต

สุขภาพจิตที่

สถาบัน/ 

โรงพยาบาล

จิตเวช

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย

ระนอง เรือนจำาจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง

พังงา เรือนจำาจังหวัดพังงา โรงพยาบาลพังงา

เรือนจำาอำาเภอตะกั่วป่า โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ภูเก็ต เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กระบี่ เรือนจำาจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่

12 โรงพยาบาล

จิตเวชสงขลา

ราชนครินทร์

สงขลา เรือนจำาอำาเภอนาทวี โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชินินาถ	 

ณ	อำาเภอนาทวี

เรือนจำากลางสงขลา โรงพยาบาลสงขลา

เรือนจำาจังหวัดสงขลา

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ

สงขลา

ตรัง เรือนจำาจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง

สตูล เรือนจำาจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล

พัทลุง ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง/

เรือนจำากลางพัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง

ยะลา เรือนจำาอำาเภอเบตง โรงพยาลบาลเบตง

เรือนจำากลางยะลา โรงพยาบาลยะลา

นราธิวาส เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาส

ราชนครินทร์

ปัตตานี เรือนจำากลางปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี

13 สถาบัน

จิตเวชศาสตร์

สมเด็จ 

เจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร เรือนจำาพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์



214 แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

รายชื่อคณะพิจารณาร่างแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

สำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน

เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง 

โรงพยาบาลเบตง

1.		 นางสาวทับทิม	 ชาติวัฒนธรรม	 นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

2.		 นางสาวนพวรรณ	 บัวทอง	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ

3.		 นางสาวจิราภรณ์	 เม่งช่วย	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ

เรือนจำาพิเศษธนบุรี

4.		 นายวิวัฒน์	 ดอนแรม	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

เรือนจำากลางนครปฐม

5.		 นายคุณากร	 นุ่มนวล	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรือนจำาจังหวัดนนทบุรี

6.		 นางสาวสิริประภา	 แก้วศรีนวล	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

7.		 นายประเสริฐ	 สุขพิทักษ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

8.		 นางจิรารัตน์	 นวนไหม	 นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

9.		 นายเศรษฐพงศ์	 บุญหมั่น	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

10.	นายบำารุง	 ปัตตานัง	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

11.	นางรัชนี	 ไพรสวัสดิ์	 นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

12.	นางสาวสุภาพ	 แสงดี	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

13.	นางสาวนวลฉวี	 ตงธิ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

14.	นางสาวกีรติยา	 อุ่นเจริญ	 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
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โรงพยาบาลศรีธัญญา

15.	นางสกาวรัตน์	 พวงลัดดา	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

16.	นางสุคนธ์ทิพย์	 ริมสันเทียะ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

17.	นางสาวอารีย์	 ใจหนักแน่น	 นักวิชาการสถิติชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

18.	นางสาววนิดา	 พงษ์ทะวงษ์	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

19.	นางเยาวลักษณ์	 การกล้า	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

20.	นางสาวพัชนี	 พิมพบุตร	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

21.	นางวิภาภรณ์	 เขม่นเขตการณ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

22.	นางสาวกันต์ฤทัย	 ปานทอง	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

โรงพยาบาลสวนปรุง

23.	นางบุษกร	 สมบูรณ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

24.	นางเอื้อมเดือน	 ธีรวุฒิกุลรักษ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

25.	นางสาวนวพร	 ตรีโอษฐ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ  

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

26.	นางจงรัตน์	 สุวัฒนปรีดา	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

27.	นายปัญญา	 ยืนยงตระกูล	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

28.	นางยุพารัตน์	 สุโพธิ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

29.	นางสาวพัชราภรณ์	 ฉิมพาลี	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

30.	นางสาวกฤตพร	 สุรักษา	 นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

31.	นางวิชชุดา	 จันทราษฎร์	 นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ

32.	นายพูนพัฒน์	 กมลวุฒิพงศ์	 นายแพทย์ชำานาญการ 

33.	นางสาวภาวินี	 บุตรแสน	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

34.	นางสาวพรพรรณ	 มีฤทธิ์	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ
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เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง 
กองบริการทางการแพทย์ 
1.	 นางกนกวรรณ	 จิ๋วเชื้อพันธุ์	 ผู้อำานวยการบริการทางการแพทย์
2.	 นางสาวกานต์พิชชา	 บุญงาม	 นักจิตวิทยาชำานาญการ
3.	 นายปรีชา	 สร้อยสน	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
4.	 นางสาวศราวลี	 ชัยจินดา	 นักจิตวิทยาชำานาญการ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์
5.	 นางสาวจิราภรณ์	 เม่งช่วย	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ
เรือนจำาจังหวัดนนทบุร ี
6.	 นางสาวสิริประภา	 แก้วศรีนวล	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ
เรือนจำาพิเศษธนบุร ี
7.	 นายวิวัฒน์	 ดอนแรม	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
เรือนจำากลางนครปฐม 
8.	 นายคุณากร	 นุ่มนวล	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
9.	 นางสุคนธ์ทิพย์	 ริมสันเทียะ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
10.	นางจงรัตน์	 สุวัฒนปรีดา	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
11.	นางสาวกฤตพร	 สุรักษา	 นักวิชาการสาธารณสุข
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
12.	นางสาวเบญจวรรณ	 สามสาลี	 ที่ปรึกษากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต
13.	นายอภิชาติ	 แสงสิน	 นายแพทย์ชำานาญการ
14.	นายพูนพัฒน์	 กมลวุฒิพงศ์	 นายแพทย์ชำานาญการ
15.	นางสาวอุทยา	 นาคเจริญ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ
16.	นางทองพูน	 ปินทะนา	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ
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บันทึก
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บันทึก
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