รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
ผู้มาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์

กลับดี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
แทน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นางสุภัชชา
สุทธิพล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. นางณัฐธยาณ์
บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. นายอภิชาต
จารุศิริ
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
5. นายอานวย
ภู่ระหงษ์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการแรงงาน
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน
6. นายสุทิน
แก้วพนา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. นายมรุต
จิรเศรษฐสิริ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ร้อยตารวจโท อุทัย อาทิเวช
อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
กรรมการ
แทน อัยการสูงสุด
9. นางสาวมยุรี
กลับวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
กรรมการ
๑0. พันตารวจเอก วินัย ธงชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาจิตวิทยาคลินิก
๑1. นางสุชาดา
สาครเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากิจกรรมบาบัด
กรรมการ
๑2. นางลัดดา
จีระกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
กรรมการ
๑3. นางสาวเครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคมสายใยครอบครัว
กรรมการ
๑4. พันเอก จรัส
ลิ่มอรุณ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคมสานสัมพันธ์
กรรมการ
๑5. นางมธุรดา
สุวรรณโพธิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล
กรรมการ
๑6. นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรรมการและเลขานุการ
๑7. นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. พันตารวจเอก ดามพันธ์ นิลายน
๒. นางสาวชุลีพร
๓. พันเอกหญิง นวพร
๔. นายประเวศ
๕. นางนุชจารี
๖. นายศรุตพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลตารวจ
กรรมการ
แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เดชขา
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี
กรรมการ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาแพทย์จิตเวช
กรรมการ
อรรถศุภผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย
กรรมการ
คล้ายสุวรรณ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการ
จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลเอก ประสาท
๒. นางสาวพิมพ์รดา
๓. นายชิโนรส
๔. นายสมัย
๕. นายพงศ์เกษม
๖. นางสาลิกา

สุขเกษตร
สิริจิตต์ธงชัย
ลี้สวัสดิ์
ศิริทองถาวร
ไข่มุกด์
ตรีรัตนาพิทักษ์

๗. นางสาวสุวรรณี

สุวรรณไพบูลย์

๘. นางสาวนฤมล
๙. นางสาวธันวดี
๑๐. นางสาวเพียรชนันท์
๑๑. นายวทัญญู
๑๒. นายปริญญา
๑๓. นางชนันรัตน์
๑๔. นางสาวปิยะดา
๑๕. นางสาวกัญชลี
๑๖. นางสาวอัจฉรา
๑๗. นางทัชนิดา
๑๘. นางสาวปาริฉัตร
๑๙. นางสาวชนิษฎา
๒๐. นายสุวัธชัย
๒๑. นางธารารัตน์
๒๒. นางสาวธัญวรรณ
๒๓. นางสาววนิดา
๒๔. นายภัทรพงศ์
๒๕. นางสาวกิตติมา
๒๖. นางสาวฤทัยรัตน์
๒๗. นายอรรณนพ
๒๘. นางสาวบัวทอง
๒๙. นางวชิรญาณ์

บุญเนื่อง
แสงอินทร์
ลีอุดมวงษ์
ประเสริฐเมือง
มาลัยเปีย
นวพลพัฒน์
ศรีโปฎก
ศิริวิสูตร
ปานะศุทธะ
ทรัพย์กรานนท์
จอมกัน
จันทรา
ศรีพันธ์
จาปาวัตตะ
สุลาปิง
อินทรสังขาร์
ไชยยา
สุรพงษ์พิวัฒนะ
วงศ์ศรัณย์
ชาญด้วยกิจ
นิพขันธ์
เถื่อนทับ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทาเนียบรัฐบาล
คณะทางานรองนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมสายใยครอบครัว
วิทยาจารย์ชานาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสถิติชานาญการ
กรมสุขภาพจิต
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรมสุขภาพจิต
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
นิติกร
กรมสุขภาพจิต
นิติกร
กรมสุขภาพจิต
นักจัดการงานทั่วไป
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการเผยแพร่
กรมสุขภาพจิต
พนักงานธุรการ ส ๓
กรมสุขภาพจิต
เจ้าพนักงานธุรการ
กรมสุขภาพจิต

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกิตติศั กดิ์ กลั บดี ที่ปรึ กษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ แทน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการเลือกจากกรรมการในที่ประชุมให้เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสุ ขภาพจิ ตแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้ กล่ าวเปิด การประชุม และแนะน าผู้ แทนองค์ก รภาคเอกชน
และผู้ทรง...

-๓และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการสุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ ชุ ด ใหม่ แทนผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชน
และผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมซึง่ ครบวาระการดารงตาแหน่งตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายชื่อดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เพิ่มใหม่จานวน ๓ คน
1. พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล สาขาการแพทย์จิตเวช
2. พันตารวจเอก วินัย ธงชัย
สาขาจิตวิทยาคลินิก
3. นางสาวมยุรี
กลับวงษ์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เพิ่มใหม่จานวน ๒ คน
๑. พันเอกจรัส
ลิ่มอรุณ
สมาคมสานสัมพันธ์
๒. นางมธุรดา
สุวรรณโพธิ์
มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นาวาอากาศตรี บุ ญ เรื อ ง ไตรเรื อ งวรวั ฒ น์ อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต กรรมการและเลขานุ ก าร
ชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลั งใน ทาเนียบรัฐบาล โดยได้แจ้งเวียนให้ คณะกรรมการฯ
ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไข ๑ ท่าน
โดยแก้ไขตาแหน่งของกรรมการ ลาดับที่ ๖ นางวลัยพร เหล่าวานิช (ในเอกสารหน้าที่ ๖)
จาก “ตาแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน”
เป็น “ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและเลขานุการ รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งได้มอบนโยบาย
การดาเนินงานในรอบ ๓ เดือน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสาคัญ ดังนี้
3.1 ผลการด าเนิ น งานของคณะอนุก รรมการประสานงานเพื่ อ การบั งคั บ ใช้พ ระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด
นาวาอากาศตรี บุ ญเรือง ไตรเรืองวรวัฒ น์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและเลขานุการ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ระดั บจั งหวั ด ในรอบ 6 เดื อนแรก ระหว่ างวั น ที่ 1 ตุ ลาคม 2560 – 31 มี นาคม 2561 จั งหวั ด มี ก ารด าเนิ น งาน
จานวนทั้งหมด 76 จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการกาหนดแผนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และแผนการ
กากับติดตามผู้ป่วยภายในจังหวัด
2. มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด
3. พัฒนา...

-๔3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ
4. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสถานบาบัดรักษา
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ
5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของอนุกรรมการฯ ในระดับ
จังหวัด
ทั้ ง นี้ จากการด าเนิ น งานพบปั ญ หาและอุ ป สรรคทั้ ง ในด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ
ด้านสถานที่ให้บริการ ซึ่งทางกรมสุขภาพจิต ได้พิจารณาจัดทาแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ด้ า นบุ ค ลากร : ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มี ภ าระงานจ านวนมาก
ท าให้ ไ ม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ได้ เต็ ม ที่ และ บุ ค ลากรขาดความรู้ ค วามเข้ าใจในการด าเนิ น งาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต ฯ โดยมี แ นวทางการด าเนิ น งาน คื อ ๑) ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวัด มอบหมาย
ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิต ฯ ให้ ชั ดเจน ๒) กรมสุ ขภาพจิ ต จั ด ประชุม สร้างความรู้ความเข้ าใจ
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ แก่เครือข่าย
2. ด้ า นงบประมาณ : การด าเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ในระดั บ จั ง หวั ด ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด
ด้ า นงบประมาณ โดยมี แ นวทางการด าเนิ น งาน คื อ ๑) กรมสุ ข ภาพจิ ต สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ๒) จังหวัดจัดสรรงบประมาณบูรณาการ การดาเนินงานภายในจังหวัด
๓. ด้านสถานที่ : โรงพยาบาลจังหวัดมีจิตแพทย์ประจา ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบาบัดรักษา
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ เนื่องจาก โรงพยาบาลไม่มี WARD ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ที่ ป ฏิ บั ติงาน โดยมี แนวทางการด าเนิ น งาน คือ ๑) โรงพยาบาลจั งหวัด ที่ มี จิต แพทย์ ป ระจา ที่ ไม่ มี WARD สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบาบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ได้ ๒) มีระบบการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
จิตเวชในเขตพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สถานการณ์โรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช
นาวาอากาศตรี บุ ญ เรื อ ง ไตรเรือ งวรวัฒ น์ อธิบ ดีก รมสุ ขภาพจิ ต กรรมการและเลขานุ ก าร
รายงานสถานการณ์โรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช จากข้อมูลการสารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2556 พบประชากรประมาณ 7.47 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิต หรือมีความผิดปกติของพฤติกรรมเสพติดสารใด ๆ
หรื อ เป็ น โรคจิ ต เวช โดยความชุ ก ในรอบ ๑๒ เดื อ นที่ ผ่ า นมา (12-month prevalence) สู ง ที่ สุ ด คื อ โรคจิ ต เวช
หรือความผิดปกติของพฤติกรรมเสพติดสารใดๆ หรือปัญหาสุขภาพจิต เท่ากับ ๑๔.๕ รองลงมาคือกลุ่มความผิดปกติ
ของพฤติกรรมเสพติดสารใด ๆ ๑๐.๙ โดยจาแนกเป็นกลุ่มความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุรา ๕.๓ และเกิดปัญหาสุขภาพจิต
: ความคิด/วางแผน/พยายามฆ่าตัวตาย ๓.๕ และโรคจิตเวชใดๆ ๔.๐ จาแนกเป็นโรคจิตเภท ๐.๘ โรคซึมเศร้า ๐.๖
และโรควิ ต กกั ง วล ๑.๖ รวมถึ ง ข้ อ มู ล สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ฆ่ า ตั ว ตาย ความเครี ย ด ความสุ ขคนไทย
ทั้งนี้ ในโรงพยาบาลจิตเวชพบผู้ป่ วยจิตเวชที่มีความเสี่ ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ปี 2560 จานวน 9,468 คน (สะสม)
ปี ๒๕๖๑ จานวน 10,930 คน (สะสม) และได้มีระบบติดตามเพื่อไม่ให้มีการก่อความรุนแรงซ้าภายใน 1 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๓ ผลการ...

-๕3.๓ ผลการดาเนินงานการบูรณาการดูแลคนเร่ร่อนในพื้นที่เชิงรุก 13 จังหวัด และ กทม.
นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
รายงานผลการด าเนิ น งานการบู ร ณ าการดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเร่ ร่ อ นร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ และส านัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งได้มีรูป แบบการ
ดาเนินงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ คือ ๑. การค้นหา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงาน
พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวัด ร่ว มกั บ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ก านั น และผู้ ใหญ่ บ้ าน
ค้นหาคนเร่ร่อน 2. กรมสุขภาพจิตตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางจิต หากมีอาการทางจิต ให้นาส่งเข้าสู่กระบวน
การบ าบั ด รัก ษา ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และส่ งกลั บ ชุม ชนกรณี มีญ าติ ดูแ ล หากไม่มี ญ าติดู แลส่ งต่ อไปยั งสถานคุ้ม ครอง
คนไร้ที่พึ่งต่อไป
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิ ต ดาเนินงานการดูแลผู้ป่ วยจิตเวชเร่ร่อนเชิงรับทั้ง 76 จังหวัด และ กทม.
และดาเนินงานเชิงรุก โดยเริ่มดาเนินงานจากจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ หรือมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กาแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม
สระแก้ว ขอนแก่น เลย นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา และ กทม. ซึ่งดาเนินการตามแผน
การลงพื้นที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่
ผลการด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก (ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๑๑ ครั้ ง
พบผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเร่ ร่ อน ทั้ งหมดจ านวน 30 คน ซึ่งส่ ว นใหญ่ พ บในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่ อ งจาก เป็ น เมื องหลวง
มีประชากรหนาแน่ น ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต ได้กาหนดมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานเชิงรุก โดยการตรวจคัดกรอง
ผู้มีความผิดปกติทางจิตในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติและ
กรรมการอุทธรณ์
นาวาอากาศตรี บุ ญเรือง ไตรเรืองวรวัฒ น์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและเลขานุการ
รายงานผลการสรรหาผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่ งชาติและกรรมการอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกาหนดให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี ทั้งนี้จะดารงตาแหน่ง
๒ วาระ ติดต่อกัน ไม่ได้ ซึ่งในปี นี้ได้ส รรหาผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสุ ขภาพจิตแห่ งชาติ
และกรรมการอุทธรณ์ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ จานวน ๖ คน
1. พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล
สาขาการแพทย์จิตเวช
2. พันตารวจเอก วินัย ธงชัย
สาขาจิตวิทยาคลินิก
3. นางสาวมยุรี
กลับวงษ์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4. นางลัดดา
จีระกุล
สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
5. นางสุชาดา
สาครเสถียร
สาขากิจกรรมบาบัด
6. นายประเวศ
อรรถศุภผล
สาขากฎหมาย
ผู้แทน...

-๖ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ จานวน ๔ คน
1. นางสาวเครือวัลย์ เที่ยงธรรม
สมาคมสายใยครอบครัว
2. นางนุชจารี
คล้ายสุวรรณ
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
3. พันเอก จรัส
ลิ่มอรุณ
สมาคมสานสัมพันธ์
4. นางมธุรดา
สุวรรณโพธิ์
มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์
1. นางดวงตา
ไกรภัสสร์พงษ์
2. พันตรีหญิง พนมพร พุ่มจันทร์
3. นางนารีรัตน์
รุจิรพิพัฒน์
4. นางสุจิรา
เนาวรัตน์
5. นายอานาจ
บุบผามาศ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการอุทธรณ์
1. นายพิชัย
สีมามหรรณพ
2. นายเกียรติศักดิ์
ปิตะปิลันธน์
3. หม่อมหลวงสมชาย

จักรพันธุ์

สาขาการแพทย์จิตเวช
สาขาจิตวิทยาคลินิก
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
สาขากฎหมาย
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์

๔.๒ ผลการเสนอแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2579)
นางสาวเบ็ ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
รายงานผลการพิจารณาแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจฯ (สศช.) ซึ่งเป็นแผนระยะที่ ๓ ไม่เข้าข่ายต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ
เนื่องจากเป็ นแผนที่ไม่มีบ ทบัญญัติตามข้อกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศกาหนดให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิ จ ารณา ซึ่ งแผนดั งกล่ าวได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสุ ขภาพจิตแห่ งชาติ เรียบร้อ ยแล้ ว และ สศช.
รั บ ทราบแผนนี้ โ ดย สศช. จะมี ก ารด าเนิ น การรวบรวมรายชื่ อ แผนที่ เสนอ เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบ
และด้านงบประมาณ ให้กระทรวงสาธารณสุขส่งแผนพัฒนาสุขภาพจิตฯ ให้สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การกาหนดหน่วยงานกากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2579)
นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
น าเสนอ (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ แ ผนพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต ฯ และหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ และติ ด ตามการด าเนิ น งาน
ตามแผนพัฒ นาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งได้จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ตลอดช่ ว งชี วิ ต ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
เป้าประสงค์ 1.1 คนไทยเข้าใจและใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีโครงการ
โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงวัย ดังนี้
1. เด็กปฐมวัย...

-๗1. เด็กปฐมวัย
1) โครงการเสริ ม สร้ า งเด็ ก พั ฒ นาการล่ า ช้ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
คือ กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
2) โครงการกิน กอด เล่น วาด กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน
คือ กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล)
3) โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แม่ยากจน) 600 บาท ต่อเดือน ผู้รับผิดชอบ/
ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
4) โครงการมหั ศ จรรย์ 1,000 วั น แรกของชี วิต ผู้ รับ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
คือ กรมอนามัย
2. เด็กวัยเรียน
5) โครงการสร้ างเสริมสุ ขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน ผู้ รับ ผิ ดชอบ/ติดตามผลการดาเนิ นงาน
คือ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงศึกษาธิการ
6) โครงการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate school) ผู้รับผิดชอบ/ติดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ
3. เด็กวัยรุ่น
7) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ผู้รับผิดชอบ/ติดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8) โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ เป็ น มิ ต รและพั ฒ นาภาคี เครื อ ข่ า ยอนามั ย
การเจริญพันธ์ในวันรุ่นและเยาวชน ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมอนามัย
4. วัยทางาน
9) โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทางาน ผู้รับผิดชอบ/ติดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
5. วัยสูงอายุ
10 ) โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะทางใจผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
1 1 ) โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ จิ ต และจิ ต เวชผู้ สู ง อายุ ไ ทย ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ /ติ ด ตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)
12) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบ/
ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมอนามัย
6. ผู้พิการ
13) โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา
การเรียนรู้ และออทิสติก ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบัน
ราชานุกูล)
14) โครงการเสริ ม สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต คนไทย ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
15) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่า ยการดู แ ลเด็ ก ตามกลุ่ ม วัย ปฐมวั ย วั ย เรี ย น วัย รุ่ น
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
16) โครงการสื่ อ สร้ า งสรรค์ ค รอบครั ว ไทย ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
คือ กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงดิจิทัล และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป้าประสงค์…

-๘เป้ า ประสงค์ 1.2 ภาคี เครื อ ข่ า ยเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มให้ ค นไท ยมี ปั ญ ญา อารมณ์ ดี
และ มีความสุข มีโครงการ ดังนี้
1. โครงการเสริ มสร้างความรอบรู้ด้ านสุ ขภาพจิต ส าหรับ เครือข่าย (พั ฒ นาแบบประเมิ น /
โปรแกรม) ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
2. โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน ผู้ รับ ผิ ดชอบ/ติ ดตามผลการด าเนิ นงาน
คือ กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล)
3. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผล
การดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และสถาบันราชานนุกูล)
4. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัย ทางาน ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผล
การดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
5. โครงการสารวจสถานการณ์ความสุขของคนไทย ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน
คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
6. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน
คือ กรมสุขภาพจิต (สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต)
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน
คือ กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)
8. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิ การทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญ ญา
การเรียนรู้ และออทิสติก ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบันราชานุกูล)
โดยแต่ละหน่วยงานมีประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. กระทรวงศึกษาธิการ
- ดาเนินการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิต โรคจิตเวชและสารเสพติด โดยบรรจุเป็น
สาระการเรียนรู้ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับประเภทการศึกษา
- การจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ไม่ปกติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้อ แกล้ง รังแก (Anti Bully) ในสถานศึกษา
2. กระทรวงมหาดไทย
- สร้างความตระหนั กและความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตและปัญ หาสุขภาพจิตที่ทุกคน
ในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการสร้างสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
ภายในครอบครัว
4. สานั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/สื่อสาร ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการในประเด็น ดังนี้
๑. กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการในประเด็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิต โรคจิตเวช
และสารเสพติด โดยบรรจุเป็นสาระการเรียนรู้ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับประเภทการศึกษา และการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่ อปรั บ พฤติกรรมเด็กวัยเรี ยน เด็กที่ มีปัญ หาพฤติกรรม อารมณ์ ไม่ปกติ การป้องกันและแก้ไขปัญ หาการล้ อ
แกล้ง รังแก (Anti-Bully) ในสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการเรียนการสอนในกลุ่มนี้อยู่แล้ว เช่น ลูกเสือเนตรนารี
๒. กระทรวง...

-๙๒. กระทรวงมหาดไทย ด าเนิ น การในประเด็ น สร้ างความตระหนั ก และความรู้ค วามเข้ าใจเรื่ อ ง
สุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตที่ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และ
ประเด็นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนไทย
ทุ ก กลุ่ ม วั ย เนื่ อ งจากเป็ น บทบาทหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ส ามารถประสานข้ อ มู ล กั บ ผู้ แ ทน
กระทรวงมหาดไทย
๓. กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด าเนิ น การในประเด็ น การสร้ า ง
สายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งภายในครอบครัว
๔. ให้กรมสุขภาพจิต ประสานงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ในประเด็นการดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/สื่อสาร ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
๕. ควรมีระบบการให้คาปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ แบบ AI เพื่อให้สามารถโทรปรึกษาออนไลน์ได้
ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตมี Application เช่น Mind fit เป็นระบบให้ทาแบบประเมินอาการเบื้องต้น และคาแนะนาตามความ
รุนแรงของอาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มีผู้รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย
เป้าประสงค์ 2.1 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการมาตรฐานตั้งแต่เริ่มป่วย
1. โครงการเพิ่ มประสิทธิภ าพการบาบัดรักษาผู้ ป่วยจิตเวชเรื้อรังและเร่ร่อน ผู้ รับผิ ดชอบ/
ติดตามผลการดาเนินงาน คือ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมสุขภาพจิต
2. โครงการทบทวนและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคจิ ต เภทและโรคซึ ม เศร้ า
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
3. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ/ติดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
4. โครงการพัฒนาระบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ/
ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ด้านสุขภาพจิต ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผล
การดาเนินงาน คือ กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการตามมาตรฐาน
จนหายทุเลา สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ผู้รับผิดชอบ/
ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต และศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการคื น ความสุ ข สู่ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน คื อ
กรมสุขภาพจิต และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
โดยแต่ละหน่วยงานมีประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ ดาเนิน การจัดสวัส ดิการให้ แก่ผู้ ป่ว ย
จิตเวชในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
กระทรวงแรงงาน ดาเนินการให้มีระบบและกลไกสนับสนุนที่ มีประสิทธิภาพในการมีงานทา
และการประกอบอาชี พ ของผู้ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช และคนพิ ก ารที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ที่ ผ่ านการบ าบั ด
และสามารถทางานได้
กระทรวง...

- ๑๐ กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง และติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการตามประเด็น สาคัญ ที่เสนอ
และส่งไปยังกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ให้กระทรวงแรงงาน พิจารณาดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวต่อไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาช่วยเหลือ ส่ งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่เป็นผู้พิการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคม
ไม่มีอาชีพ ส่งผลให้เกิดอาการป่วยทางจิต เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น มาตรการทางกฎหมาย สั ง คม และสวั ส ดิ ก าร
มีผู้รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงมหาดไทย
เป้ า ประสงค์ คื อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ป้ อ งกั น ปั ญ หา
สุขภาพจิต ได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม
1. โครงการพัฒ นาระบบบริการสุ ขภาพจิตส าหรับผู้ต้องขังจิตเวช ผู้รับผิ ดชอบ/ติดตามผล
การดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
2. โครงการสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รสายใยครอบครั ว และหลั ก สู ต รผู้ ดู แ ลสู่ ผู้ ดู แ ล
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ สมาคมสายใยครอบครัว และสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย
3. โครงการส่งเสริมให้การศึกษา พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 แก่องค์กรและแกนนา
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ มูลนิธิออทิสติก
4. โครงการศูนย์บริการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยและผู้รับดูแลสุขภาวะ ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผล
การดาเนินงาน คือ สมาคมสายใยครอบครัว และสมาคมเสริมสร้างชีวิต
5. โครงการอบรมเพื่อนเสริมสร้างชีวิตและสร้างระบบการทางานของเพื่อนเสริมสร้างชีวิต
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ สมาคมสายใยครอบครัว
6. โครงการตั้งองค์กรผู้ดูแลและเสริมสร้างให้แข็งแรง ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน
คือ สมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิออทิสติก
7. โครงการสร้ างและอบรมนั ก สื่ อสารสุ ขภาพจิ ต ผู้ รับ ผิ ด ชอบ/ติ ดตามผลการด าเนิ น งาน
คือ ผู้อานวยการ PNTV และมูลนิธิออทิสติก
8. โครงการผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ผู้รับผิดชอบ/ติดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
9. โครงการศูนย์บริการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกโดยครอบครัวและชุมชน 40 จังหวัด
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ มูลนิธิออทิสติก
10. โครงการพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค คลออทิ ส ติ กและบกพร่อ งพั ฒ นาการสร้างคุณ ภาพชีวิต ที่ ดี
ในระบบสุ ขภาพ ระบบการศึก ษา ระบบการสร้างเสริม อาชี พ และการสร้างเสริม ศีล ธรรม ผู้ รับผิ ด ชอบ/ติดตามผล
การดาเนินงาน คือ มูลนิธิออทิสติก
โดยแต่ละหน่วยงานมีประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
กระทรวงยุติธรรม โดยโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวช
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ดาเนินการพัฒ นาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในกระบวนการยุติธรรม
เด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการดูแล หรือรองรับผู้ป่วยจิตเวช
อาการทุเลา ในสถานคุ้มครอง หรือสถานสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวง...

- ๑๑ กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการให้มีระบบและกลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิ ภาพในการมีงานทา
การประกอบอาชีพ ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามประเด็นสาคัญ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ตามโครงการข้างต้นยังขาดหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยงานจาก “กระทรวงยุติธรรม โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระ
เกียรติ และมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว” เป็น “กระทรวงยุติธรรม” “โรงพยาบาลตุลาการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม” และ “มู ล นิ ธิ ส ถาบั น พั ฒ นานิ ติ จิ ต เวชเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ”
ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม รับดาเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในกระบวนการ
ยุติธรรม เด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากดูแลเรือนจา ทัณฑ์สถาน สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และดาเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สานักงานศาลยุติธรรม ต่อไป
๒. กระทรวงแรงงาน ดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและกฎหมาย เช่น สวัสดิการ
ที่จาเป็นและเหมาะสมกับคนทางาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการและกลไกการดาเนินงานด้านสุขภาพจิต มีผู้รับผิดชอบหลัก
คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการคลั ง กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส านั ก งบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
1. โครงการศึ กษาการกาหนดสั ด ส่ ว นงบประมาณด้ านสุ ขภาพจิ ต เพื่ อน าไปสู่ ก ารติ ดตาม
และประเมินผลด้านสุขภาพจิตในระดับประเทศ ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
2. โครงการศึกษาวิเคราะห์อัตรากาลั งด้านสุขภาพจิตเชิงคุณ ภาพในระดับเขตสุ ขภาพและ
ระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
3. โครงการเพิ่มแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ เกิดการกระจายตัวในระดับพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
4. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous training) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
5. โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
คือ กรมสุขภาพจิต
เป้าประสงค์ที่ 4.2 หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตมีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ
1. โครงการพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง
ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
2. โครงการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ในการผลักดันชุดสิทธิประโยชน์แก่ผู้ป่วยจิตเวช ผู้รับผิดชอบ/
ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
3. โครงการสร้ างนวัต กรรม เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยจิต เวช ผู้ รับ ผิ ดชอบ/ติ ด ตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
4. โครงการเชื่ อ มโยงระบบสารสนเทศด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ให้ ร องรั บ กั บ ฐานข้ อ มู ล
ระดับประเทศ (Big Data) ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต
5. โครงการพัฒนาระบบองค์กรคุณภาพด้านความเป็นเลิศด้านการบริการตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต และสานักบริหารการสาธารณสุข
๖. โครงการ...

- ๑๒ 6. โครงการพัฒนาคลินิกเฉพาะโรค เช่น จิตเภท ซึมเศร้า สุราสารเสพติด ออทิสติก สมาธิสั้น
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต และสานักบริหารการสาธารณสุข
7. โครงการพั ฒ นานวั ต กรรม เทคโนโลยี เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของคนไทย
ผู้รับผิดชอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต และสานักบริหารการสาธารณสุข
8. โครงการจั ดการความรู้และผลั กดั นงานวิจัยเพื่ อการใช้ประโยชน์ ผู้ รับผิ ดชอบ/ติ ดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต และสานักบริหารการสาธารณสุข
9. โครงการพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยด้านสุขภาพจิตและระบาดวิทยา ผู้ รับผิดชอบ/ติดตาม
ผลการดาเนินงาน คือ กรมสุขภาพจิต และสานักบริหารการสาธารณสุข
โดยมีประเด็นสาคัญที่ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ คือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
องค์ความรู้ และวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้เลขานุการฯ ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ ทั้งนีม้ ีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. แผนปฏิบั ติการ เรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒ นาองค์ความรู้ และวิชาการด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช สามารถประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากมีการศึกษาวิเคราะห์
วิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๒. กระทรวงสาธารณสุ ข วางแผนการด าเนิ น การคั ด กรองเด็ ก ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อให้เกิดระบบการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ
๕.๒ แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าว
นางสาวเบ็ ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานสถิติ
การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก และผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าว ดังนี้
1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
โรงพยาบาลจิตเวช/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)
มีผู้ ป่ วยนอก (OPD) แบ่ งเป็ น ค้นหาอัตลั กษณ์ บุ คคลพบ 351 คน ค้น หาอัตลั กษณ์ บุค คลไม่พ บ 198 คน ค่ าใช้จ่าย
232,592 บาท คนต่างด้าว 1,420 คน ค่าใช้จ่าย 3,627,753 บาท รวมจานวนผู้ ป่ วยนอก (OPD) 1,969 คน
คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 3,860,345 บาท และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ค้นหาอัตลักษณ์บุคคลพบ 159 คน ค้นหาอัตลักษณ์
บุ ค คลไม่ พ บ 125 คน ค่ าใช้ จ่ าย 5,732,693 บาท และคนต่ างด้ าว 1,633 คน ค่าใช้ จ่ าย 5,330,851 บาท
รวมจานวนผู้ป่วยใน (IPD) 1,597 คน คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 11,063,544 บาท
สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พึ่ ง และสถานสงเคราะห์ ที่เกี่ ยวข้อ ง (ข้อมู ล จากสถานคุ้มครอง /
สถานสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559) ในปี 2558
พบว่ า รั บ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชที่ ค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ บุ ค คลพบ 426 คน ได้ เข้ า รั บ การรั ก ษาในสถานบ าบั ด รั ก ษา 43 คน
ค้นหาอัตลักษณ์บุคคลไม่พบ 277 คน ได้เข้ารับการรักษาในสถานบาบัดรักษา 116 คน และคนต่างด้าว 8 คน ได้เข้ารับ
การบาบัดรักษาในสถานบาบัดรักษา 6 คน รวมจานวนผู้ป่วย 711 คน ได้เข้ารับการบาบัดรักษาในสถานบาบัดรักษา
165 คน และในปี 2559 พบว่า รับผู้ป่ วยจิตเวชที่ค้นหาอัตลักษณ์บุคคลพบ 504 คน ได้เข้ารับการรักษาในสถาน
บ าบั ด รั ก ษา 192 คน ค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ บุ ค คลไม่ พ บ 435 คน ได้ เข้ ารับการรักษาในสถานบ าบั ดรั กษา 198 คน
และคนต่างด้าว 7 คน ได้เข้ารับการรักษาในสถานบาบัดรักษา 5 คน รวมจานวนผู้ป่วย 946 คน ได้เข้ารับการบาบัดรักษา
ในสถานบ าบั ดรักษา 395 คนโดยพบปั ญ หาและอุปสรรคในการดาเนินงาน คือ สถานที่ ไม่เพี ยงพอ ขาดงบประมาณ
และหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถออกเลขบัตรประจาตัวประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
2. การ...

- ๑๓ 2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าว ปี 2560 – 2561 (จากโรงพยาบาลจิตเวช/
สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต)
ปี 2560 (ข้อมูลเดือนตุล าคม 2559 – กันยายน 2560) มีจานวนผู้ป่วยนอก (OPD)
จานวน 3,683 คน ค่าใช้จ่าย 2,557,061 บาท และผู้ป่วยใน (IPD) จานวน 54 คน ค่าใช้จ่าย 1,405,324 บาท
รวมจานวนผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าว 3,737 คน ค่าใช้จ่ายรวม 3,962,385 บาท
ปี 2561 (ข้อมูลเดือนตุล าคม 2560 – กันยายน 2561) มีจานวนผู้ป่วยนอก (OPD)
3,519 คน ค่าใช้จ่าย 2,562,756 บาท และผู้ป่วยใน (IPD) จานวน 60 คน ค่าใช้จ่าย 1,052,571 บาท รวมจานวน
ผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าว 3,579 คน ค่าใช้จ่ายรวม 3,615,327 บาท
โดยกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการและแนวทางการดาเนินงานตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แต่ในการประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช โดยมีการระบุ
ในชุดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง คือ โรคจิต ทัง้ นี้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีโอกาสเกิดอาการป่วยด้วยโรคจิต
ซึ่งจะไม่รู้ตัวเอง จึงควรได้รับการรักษาเบื้องต้น ปัจจุบันโรงพยาบาลจิตเวช ต้องรับรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่งผลให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพราะไม่สามารถชาระค่าบริการ และไม่มีประกันสุขภาพใดรองรับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับกระทรวงแรงงาน เพื่อหามาตรการ
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชที่ ไ ม่ มี เลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก และผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชต่ า งด้ า ว
และของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม
๕.๓ ร่างคาสั่งคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ที่ ..../๒๕๖1 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา
และผลักดันความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผู้มีความผิดปกติทางจิต
นาวาอากาศตรี บุ ญ เรื อ ง ไตรเรื อ งวรวั ฒ น์ อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต กรรมการและเลขานุ ก าร
เสนอร่างคาสั่ งคณะกรรมการสุ ขภาพจิ ตแห่ งชาติ ที่ .... / ๒๕๖1 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและผลั กดัน
ความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผู้มีความผิดปกติทางจิต เนื่องจาก มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของอนุกรรมการ
และปรับปรุงแก้ไขชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกั บกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น โดยแก้ ไ ขจากค าสั่ ง คณะกรรมการสุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการศึกษาและผลั กดัน ความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผู้ มีความผิ ดปกติทางจิต ที่ ๑/๒๕๕5
ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
1. เพิ่มคาว่า “หรือผู้แทน” และแก้ไขลาดับที่ จาก “1.5 รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพ”
เป็น “(9) รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน”
2. เพิ่มคาว่า “หรือผู้ แทน” และแก้ไขลาดับที่ จาก “1.15 รองเลขาธิการส านักงานประกันสั งคม”
เป็น “(10) รองเลขาธิการสานักงานประกันสังคม หรือผู้แทน”
3. แก้ไของค์ป ระกอบ และแก้ ไขล าดับ ที่ จาก “1.13 อัยการสู งสุ ด หรือผู้ แทน” เป็ น “(7) อธิบ ดี
อัยการ สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สานักงานอัยการสูงสุด หรือผู้แทน”
4. เพิ่ ม ค าว่า “ส านั ก งานศาลยุติ ธ รรม” และแก้ ไขล าดั บ ที่ จาก “1.17 ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
ตุ ล าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ หรื อ ผู้ แ ทน” เป็ น “(๑๖) ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลตุ ล าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม หรือผู้แทน”
5. เพิ่มคาว่า “กรมสุขภาพจิต” และแก้ไขลาดับที่ จาก “1.19 ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
หรือผู้แทน” เป็น “(20) ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต หรือผู้แทน”
6. แก้ไข...

- ๑๔ 6. แก้ไขชื่อหน่วยงาน และแก้ไขลาดับที่ จาก “1.14 ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านสังคม 2
หรือผู้แทน” เป็น “(17) ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณด้านสังคม 3 สานักงบประมาณ หรือผู้แทน”
7. แก้ไขชื่อหน่ ว ยงาน และแก้ไขล าดั บที่ จาก “1.16 ผู้ อานวยการส านักนโยบายและยุท ธศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน” เป็น “(18) ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน”
8. แก้ไขชื่อหน่วยงาน และแก้ไขลาดับที่ จาก “1.18 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน” เป็น “(19) ผู้อานวยการกองพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน”
9. แก้ไขชื่อ หน่ ว ยงาน และแก้ไขล าดั บที่ จาก “1.23 ผู้ อานวยการกองแผนงาน กรมสุ ขภาพจิต ”
เป็น “(24) ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต”
10. เพิ่มหน่ วยงานเอกชน เป็ นอนุกรรมการ คือ “(21) ประธานมูลนิธิส ถาบันพัฒ นานิติจิตเวชเด็ก
เยาวชน และครอบครัว หรือผู้แทน”
11. ตั ด ค าว่ า “สมาคม” และแก้ ไขล าดั บ ที่ จาก “1.21 นายกสมาคม สมาคมสายใยครอบครั ว
หรือผู้แทน” เป็น “(22) นายกสมาคมสายใยครอบครัว หรือผู้แทน”
12. ตัดคาว่า “สมาคม” เพิ่มคาว่า “แห่งประเทศไทย” และแก้ไขลาดับที่ จาก “1.22 นายกสมาคม
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต หรือผู้แทน” เป็น “(23) นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน”
13. แก้ ไขถ้ อยค าในข้อ 2 จาก “2. อ านาจหน้ าที่ ” เป็ น “ข้ อ 2 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการ ตามข้ อ 1
มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้”
14. แก้ไขอานาจหน้าที่ ในข้อ 2.1 จาก “2.1 วางแผนและดาเนินการ เพื่อให้ผู้ป่วยทางจิตได้รับสิทธิ
ที่พึงมี เช่น พระราชบั ญ ญั ติป ระกัน สุ ขภาพ พระราชบั ญญั ติประกันสั งคม และพระราชบั ญ ญั ติกองทุนเงินทดแทน”
เป็ น “(1) วางแผนและดาเนิ น การ เพื่อให้ ผู้ มีความผิดปกติทางจิตและผู้ ป่วย ได้รับสิ ทธิที่พึ งมี เช่น กฎหมายว่าด้ว ย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”
15. แก้ไขอานาจหน้าที่ ในข้อ 2.3 จาก “2.3 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจาเป็น”
เป็น “(3) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม”
๑๖. เพิ่มข้อ ๓ ดังนี้ “ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดันความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลของผู้มีความ
ผิดปกติทางจิต”
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และให้ เ พิ่ มค าว่ า “กฎ หมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษ าแห่ ง ชาติ ” ในอ านาจหน้ า ที่ (1 )
จาก “(1) วางแผนและดาเนินการ เพื่อให้ผู้ป่ วยทางจิตและผู้ป่วย ได้รับสิทธิที่พึงมี เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” เป็น “วางแผน
และดาเนินการ เพื่อให้ผู้มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วย ได้รับสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย เช่ น กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กฎหมายว่ าด้ ว ยประกั น สั งคม กฎหมายว่า ด้ ว ยเงิน ทดแทน กฎหมายว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”

ระเบียบ...

