
[ The Newsletter of the Psychiatric Association of Thailand ] ปที ่ 11 ฉบับที ่1 มกราคม - เมษายน 2551[ The Newsletter of the Psychiatric Association of Thailand ] ปที ่ 11 ฉบับที ่1 มกราคม - เมษายน 2551

ÑÑ¨Ôμá¾·Â � ÊÁ¾Ñ¹ �̧¨Ôμá¾·Â � ÊÁ¾Ñ¹ �̧
ขาวสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

จากอดีต... ปจจุบัน... สูอนาคต จากอดีต... ปจจุบัน... สูอนาคต 
55 ป สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย55 ป สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
จะกาวไกลไปสูหนึ่งรอบศตวรรษจะกาวไกลไปสูหนึ่งรอบศตวรรษ
ดวยความฝนใหญ ของจิตเวชศาสตรไทยในอนาคตดวยความฝนใหญ ของจิตเวชศาสตรไทยในอนาคต
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จากอดีต... ปจจุบัน... สูอนาคต 55 ป สมาคมจิตแพทย 
แหงประเทศไทยจะกาวไกลไปสูหน่ึงรอบศตวรรษ ดวยความฝนใหญ  
ของจิตเวชศาสตรไทยในอนาคต 

บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง 
 
สวัสดีคะ... 

 วางเวนกันไปบางสำหรับจลุสารจติแพทย

สัมพันธ แตที่สุดแลวก็มีโอกาสกลับมาทักทาย

พ่ีนองผองเพ่ือนในการกาวสูปที่ 11 ของจุลสาร

ที่เชื่อมโยงสัมพันธภาพของเรา พรอมกับการ 

ครบรอบ 55 ป ของสมาคมจิตแพทยแหง

ประเทศไทย ที่ไดพิสูจนวาวิชาชีพท่ีเราภูมิใจนี้มี

บทบาทมากมายในการรวมสรางสรรคสังคม.... 

 มากมายแคไหน... ลองสำรวจตัวอยาง

เล็ก ๆ นอย ๆ ในจุลสารฉบับนี้กันไดเลยคะ และ

หากมีขอแลกเปล่ียนอยางไร อยาลังเลใจที่จะ

สื่อสารกันเขามานะคะ 

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ 
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จากอดีต... ปจจุบัน... สูอนาคตจากอดีต... ปจจุบัน... สูอนาคต
55 ป สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย55 ป สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
จะกาวไกลไปสูหนึ่งรอบศตวรรษ จะกาวไกลไปสูหนึ่งรอบศตวรรษ 
ดวยความฝนใหญ ของจิตเวชศาสตรไทยในอนาคต

 ศ.นพ.ฝน แสงสิงแกว   ไดเปนผูกอตั้งสมาคม

จิตแพทยฯ และจดทะเบียนสมาคมฯ ไวเมื่อป พ.ศ. 2496  นับจนถึง

ปจจุบันสมาคมจิตแพทยฯ ก็มีอายุยืนยาวถึง 55 ปแลว นับวาเปน

สมาคมจิตแพทยที่มีอายุยืนยาวมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

 

 ตลอดเวลา 55 ปทีผ่านมา สมาคมจติแพทยฯ ไดทำหนาที่ 

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 4 ประการ คือ 

 บำรุงและสงเสริมการแพทยสาขาจิตเวชศาสตรใน

ประเทศไทย  

 เผยแพรความรูในวิชาการจิตเวชศาสตรทั้งผานวารสาร

สมาคมจติแพทยฯ และตำราท่ีจัดพิมพโดยสมาคมฯ 

 รวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในประเทศไทย 

 รวมมือกับสมาคม องคกรและสถาบันการแพทยสาขา

จิตเวชศาสตรในตางประเทศ 

 

 สมาคมจิตแพทยฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการประจำป

ขึ้นทุกป  จนเม่ือมีราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทยแลว

สมาคมจิตแพทยฯ จึงไดรวมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทยฯ และ

กรมสุขภาพจิตในการจัดประชุมวิชาการประจำปโดยสมาคม

จติแพทยฯ จะเปนผูรบัผดิชอบหลักในงานเล้ียงสังสรรคประจำปแทน

นอกจากน้ีสมาคมฯ ยังจดัใหมกิีจกรรมรดน้ำสงกรานตขอพรจิตแพทย

อาวุโส งานเล้ียงแสดงความยินดีกับแพทยประจำบานท่ีสำเร็จ 

การศึกษาเปนประจำทุกป  รวมทั้งการคัดเลือกจิตแพทยดีเดนใน

สาขาตาง ๆ ทุก 2 ป และการมอบรางวัลทุนวิจัย  ศ.หลวงวิเชียร

แพทยาคมทุก 2 ปดวย 
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 สวนกิจกรรมที่สนับสนุนจิตแพทยรุนเยาวสมาคมฯ ไดจัดใหมีทุนไปฝกอบรม / ดูงานระยะส้ัน ที่มหาวิทยาเมลเบิรน และ

มหาวิทยาลัยโตรอนโต, ทุนไปดูงานดานจิตเวชชุมชนที่เกาหลี  และโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของจิตแพทยรุนเยาว  โดยมีจิตแพทย

รุนพ่ีทำหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง (mentor) ตามโครงการท่ีเรียกวา Mentor & Mentee (M&M) Program และในชวง 2 ปที่ผานมา ไดคัดเลือก

จิตแพทยรุนเยาวของไทยใหเปนตัวแทนของสมาคมจิตแพทยฯ ไปประชุม และหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม WPA 

International Congress (IC) ทั้งท่ีเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในป พ.ศ. 2549 และท่ีเมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ในป พ.ศ. 2550 

รวมทั้งการประชุม WPA Regional Meeting (RM) ที่กรุงโซล เกาหลีดวย 

 ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปที่สมาคมจิตแพทยฯ ครบ 55 ปนี้ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ชดุท่ีแลว และชดุใหม เห็นวาควรคง

กิจกรรมดังกลาวขางตนตอไป และเห็นชอบใหจัดทำบัตรสมาชิกสมาคมจิตแพทยฯ เพ่ือเปนการ update ขอมูลของสมาชิก พรอมมอบ 

password ใหกับสมาชิก เพ่ือสามารถเขาไปใน website สมาคมฯ ในสวนท่ีเปดเฉพาะใหสมาชิกได  รวมท้ังจัดทำโปสเตอร เพ่ือเผยแพร

ประวัติความเปนมาของสมาคมฯ ตอไป  

 ในชวง 2 ปที่ผานมา สมาคมฯ ไดปรับรูปแบบในการบริหารงานใหม รวมท้ังการจัดใหมีกิจกรรมใหม ๆ เพ่ิมเติม โดยยึด 2

ยุทธศาสตรหลกัคือ “เชือ่มโยงจิตแพทยทัว่ไทยเช่ือมไป จติแพทยทัว่โลก” และ “สนบัสนนุจติแพทยรุนเยาวของไทย ใหกาวไกลไปสูเวทีโลก” จึง

มีกิจกรรมตาง ๆ ที่ สอดคลองกับยุทธศาสตรนี้เชน “จิตแพทยสัมพันธสัญจร” โดยคณะกรรมการสมาคมฯ สวนหน่ึงจะออกไปพบปะกับ

สมาชิกตามจังหวัดในภูมิภาคตาง ๆ ปละ 3-4 ครั้ง รวมทั้งรวมกับจิตแพทยในจังหวัดน้ัน จัดบรรยายใหความรูแกประชาชน ตามโครงการท่ี

เรียกวา “จิตเวชนารูสูประชาชนสัญจร” และไดเช่ือม website ของสมาคมฯ ไปสู website ของสมาคมจิตแพทยโลก (World Psychiatric 

Association, WPA) รวมท้ังมีการติดตอสื่อสารกับกลุมองคกรอ่ืน ๆ ในตางประเทศ เชนกลุม South Asian Forum (SAF) กลุมสมาคม

จิตแพทยในภูมิภาคอาเซียน และไดกระชับความสัมพันธกับสมาคมจิตแพทย เกาหลี, ญ่ีปุน, ไตหวัน โดยเชิญนายกสมาคมและกรรมการ

สมาคมของประเทศเหลาน้ีมารวมในการประชุมวิชาการประจำปหรือการประชุมนานาสาระวิชาการภาคฤดูรอน (Summer Variety 

Meeting) ดังกรณีของสมาคมจิตแพทยญ่ีปุน (JSPN) ซึ่งถือเปนหน่ึงในกิจกรรมฉลองครบรอบ 120 ป ความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ไทยกับญ่ีปุนดวย  
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 สิง่ทีผ่มอยากจะฝากใหสมาชกิชวยกันคดิก็คอื สมาคมฯ ไดถือกำเนิดเมื่อ 55 ปที่แลว ในยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

โลกาภิวัฒนยังไมเจรญิกาวหนาเชนในปจจบุนั  ทำใหตำแหนงของคณะกรรมการอำนวยการไมไดครอบคลุมถึงภารกิจในยุคดิจิตอล เชน ไมมี

ตำแหนง webmaster, ไมมตีำแหนงของฝายจุลสาร (จติแพทยสมัพนัธ) หรอืฝายตำรา, ไมมตีำแหนงอปุนายกภายใน (หรอือปุนายกคนท่ี 1) 

กับอุปนายกภายนอก (หรืออุปนายกคนท่ี 2) ดวยภารกิจของสมาคมที่หลากหลายข้ึน สมาชิกคงตองชวยกันมาคิดวา สมาคมฯ ควรจะ 

re-engineering ทั้งโครงสราง, การบริหารงาน, พันธกิจ, วิสัยทัศน, ยุทธศาสตร และกิจกรรมตาง ๆ หรอืไม เพ่ือใหสมาคมจติแพทยแหง

ประเทศไทยได “กาวไกล” ไปสู 1 รอบศตวรรษ ในอกี 45 ปขางหนาไดอยาง สมความต้ังใจ 

 อนาคตของสมาคมฯ จะเปนเชนใด ไมไดเกิดจากใคร แตเกิดจากความรวมแรงรวมใจของสมาชิกของเราทุกคน  จึงขอเชิญชวน

สมาชิกสมาคมฯ ทุกทานชวยกันเขียนเลาความฝนใหญ (big dream) ของจิตเวชศาสตรไทยในอนาคต ในทัศนะของทาน มาเผยแพรใน

จุลสารจิตแพทยสัมพันธดวยครับ 

 

 ....สมาคมจิตแพทยเปลี่ยนไปแยะ .........ตั้งแต 2497 – 2498 ผมอยูกับอาจารยหมอฝนท่ีสมเด็จเจาพระยา  ตอมาป 2503 ไปเรียน

ตออเมริกา...ก็มีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ จนถึงเม่ือสักครูที่เพ่ิงไปสอนท่ีศิริราช ........คนก็เขาใจเร่ืองจิตเวชกันดีมากข้ึน รูจัก 

psychopharmacology ไดละเอียดข้ึนวิทยาศาสตรก็พัฒนาไปมากทำใหจติแพทยหลายคนก็เปน organic psychia-trist มากข้ึน แตก็อยาก

ใหเราไมละเลย dynamic psychiatry ไมลมื defense และ coping mechanism......อยากใหจติแพทยใหความสำคัญท้ังสองสวนน้ีประกอบ

กับเพ่ือใหเกิดประโยชนในการดูแลคนไขสูงท่ีสุด 

 หวังวาความกาวหนาของเราจะยังมอีกีมาก  ไมหยุดย้ัง เชน forensic psychiatry  จิตแพทยจะเขาไปเก่ียวพันกับการสืบสวนและ

ชวยเร่ืองคดคีวามมากข้ึนและอีกเร่ืองคอื Euthanasia ใน death and dying ที่เราจะชวยผูคนไดอีกมากเลย      

 อยากใหจิตแพทยดูแลผูเจ็บปวยทางจิตใจที่มีความทุกข กลุมผูปวย suicide  ผูที่กำลังสับสน ตองแกไขปญหาชีวิต จะตองทำ

abortion  มีอีกหลายบทบาทท่ีเราชวยสังคมได.... 

 ....แตทีส่ำคัญการเรียนรูจติเวชน้ัน  ควรตองรูจกัตัวเองดวย...วา Where am I ? 

 และอยากฝากใหนกึถึงเสมอวา.. I want you to become a psychiatrist.  ....ไมใชเพียงแต..... learning psychiatry.   

มุมมองจากอดีตนายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
พลโท อรุณ เชาวนาศัย 

ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน 
สารจากนายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
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......ÃÙŒ¨Ñ¡¡®ËÁÒÂÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμ............ÃÙŒ¨Ñ¡¡®ËÁÒÂÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμ......

 นับตั้งแตกรมสุขภาพจิตไดจัดทำรางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

พ.ศ. 2551 จนกระท่ังขณะน้ีไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันท่ี 

20 กุมภาพันธ 2551 และมีผลบังคับใชในวันถัดไปคือ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 

2551 เปนตนไป พระราชบัญญัตินี้จึงเปนกฎหมายใหมที่มีความเก่ียวของ

กับชีวิตการทำงานของพ่ีนองชาวจิตแพทยอยางย่ิงยวด ทั้งน้ี  กฎหมายน้ีมี

จุดมุงหมายเพ่ือคุมครองผูที่มีปญหาสุขภาพจิตใหไดรับการบำบัดรักษา 

รวมท้ังเปนการปองกันอันตรายอันเกิดจากผูปวยจิตเวชท่ีมีตอตนเอง ผูอื่น 

และสังคม 

 สาระนาสนใจของพระราชบัญญัตินี้ไดถูกแบงออกเปน 6 หมวดท่ี

ครอบคลุมถึงคณะกรรมการสิทธิผูปวยการบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต การ

อทุธรณ พนักงานเจาหนาท่ี และบทกำหนดโทษ 

 ขณะน้ี รายละเอียดของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

ไดถูกเผยแพรใน website ของกรมสุขภาพจิตคือ www.dmh.go.th และ 

website ของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย คอื www.psychiatry.or.th 

อยางครบถวนแลว  และเปนท่ีคาดหวังไดวาพระราชบัญญัติจะเปนอีก

องคประกอบสำคัญท่ีชวยใหบุคคลที่เก่ียวของทุกภาคสวนและประชาชน

ทั่วไปจะไดเห็นความสำคัญเกิดความตระหนักและมีความรู ความเขาใจใน

กฎหมายสุขภาพจิต และสามารถดำเนินไปสูการคุมครองสุขภาพจิตของ

ประชาชนและสังคมตอไป 

 

¹¾.ÁÅ.ÊÁªÒÂ  ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹ Ø̧ ¹¾.ÁÅ.ÊÁªÒÂ  ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹ Ø̧ 
Í Ô̧º´Õ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨ÔμÍ¸Ôº Ṍ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμ  

� 



 The Newsletter of the Psychiatric Association of Thailand      7

55 »‚ ÊÁÒ¤Á¨Ôμá¾·Â �áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ð¡ŒÒÇä¡Åä»ÊÙ‹Ë¹Öè§ÈμÇÃÃÉ Ù

ฟองจริง ๆ ฟองจริง ๆ ฟองจริง ๆ : แรงกระตุนของสังคม
สูการมีกฎหมายสุขภาพจิตของประเทศไทย 
 ตนฤดูรอนปที่แลว (พ .ศ . 2550) มีขาวการฟอง

โรงพยาบาลศรีธัญญาซ่ึงดังกระฉอนไปท่ัวโลก (เน่ืองจากเด๋ียวน้ี

คนไทยตางแดนรบัขาวสารทางอินเตอรเน็ท) เม่ือครอบครวัของคน

ดังอยางคุณหมอทานหนึ่งไดนำคุณหมอสงรักษาในโรงพยาบาล 

กลุมผูทีบ่อกวาเปนเพ่ือนสนทิและพนักงานสอบสวนรวมกันฟองวา

โรงพยาบาลศรีธัญญากักขัง หนวงเหน่ียวผูที่ปกติดีทุกอยาง 

เปนการกระทำโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลไดใหความ

ยุติธรรม สั่งปลอยตัวคุณหมอดวย ดิฉันตองไปหลบรอน นั่งใน

หองพิจารณาคดีติดเคร่ืองปรับอากาศเย็นฉ่ำท่ีศาลอาญาต้ังสอง

วัน ไปในฐานะพยานผูเชี่ยวชาญของศาล จิตแพทยหลายคนพอ

ทราบวาศาลใชมาตรการความเห็นท่ีสองก็รูสึกหงุดหงิด คิดวา

ศาลไมเชื่อใจโรงพยาบาลศรีธัญญา แตที่จริงแลวศาลตองการให

มีการไตสวนพยานท่ีไมมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือที่จะไมถูกสังคม

เคลือบแคลงในการตัดสิน เพราะส่ิงท่ีเปนความจริง ไมวาจะ

ตรวจโดยทีมจิตเวชสถาบันใด หากมีมาตรฐานเชนเดียวกัน ผลที่

ไดก็ตองไปในทางเดียวกัน ศาลรับฟงความเห็นของแพทยอยาง

มาก เม่ือมีการเรียนใหศาลทราบวาหากมีอาการไตสวนอาการ

ของผูปวยตอหนาผูที่เขาฟงในหองพิจารณาอาจจะทำใหผูปวย

และผูเก่ียวของไดรับความเสียหายได ศาลจึงใหมีการไตสวน

แพทยทั้งสองสถาบันเปนการลับ นอกจากน้ีเมื่อไดแจงขอมูล

ปจจัยดานจิตสังคมท่ีจะเอ้ือตอการบำบัดรักษาเพ่ือขอใหศาล

พิจารณาอนุญาตดำเนินมาตรการท่ีเปนประโยชนตอผูปวย ศาล

รบัฟงและอนุญาต ผลการพิจารณาของศาลเปนอยางไร ทุกทาน

ก็ไดทราบโดยการนำเสนอขาวของส่ือมวลชนแลว 

 

ตอมามีกรณีที่ สมาชิกครอบครัวนำส งบุคคลใน

ครอบครวัรักษาแบบผูปวยในท่ีสถาบันกัลยาณราชนครินทรอกีหน่ึง

รายท่ีมลีกัษณะคลายกับกรณีแรก  แมวารายน้ีผูทีเ่ปน “เพ่ือน” กับ

ผูปวยจะไมไดฟองศาลอาญา แตก็ไดย่ืนหนังสือรองเรียนตอ

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหเกิด

ความเปนธรรมทุกฝาย ทางสถาบันกัลยาณราชนครินทรไดเชิญ

จิตแพทยที่เปนกรรมการราชวิทยาลัยจิตแพทย จิตแพทยจาก

โรงพยาบาลศรีธัญญาและจิตแพทยนอกราชการไดรวมตรวจ

วินิจฉัยและใหความเห็นตอแผนการรักษาดวย สำหรับการ

ดำเนินการตามท่ีผูรองไดย่ืนเร่ืองไว  ยังไมทราบวาแลวเสร็จหรอืไม 

 

ในระหวางท่ีกลุมผูมสีวนไดสวนเสียกับผูมคีวามผดิปกติ

ทางจิตและกรมสุขภาพจิตรวมกันดำเนินการพัฒนาและรางพระ

ราชบัญญัติสุขภาพจิตเพ่ือใหประเทศไทยไดมีกลไกทางกฎหมาย

ที่คุมครองใหผูที่มีความผิดปกติทางจิตไดรับความคุมครองสิทธิ

ในการเขาถึงบริการบำบัดรกัษา สามารถอยูในสงัคมไดโดยไมถูก

กีดกันและมศีกัด์ิศรีแหงความเปนมนษุยทีเ่ทาเทียมกบับคุคลทัว่ไป

นั้น  แมวาสังคมเริ่มตระหนักเห็นความสำคัญของการปองกัน

อนัตรายท่ีกระทำโดยผูทีม่คีวามผดิปกตทิางจติจากกรณีทีม่ผีูปวย

หญิงแทงเด็กนักเรียนในโรงเรียนช่ือดังยานถนนสาธรก็ตาม แต

แลวกระแสการสนับสนุนจากทางการเมืองและสังคมยังไม

หนุนเน่ืองแรงพอ จนกระท่ังเกิดเหตุการณทั้งสองเรื่องดังขางตน  

กอปรกับมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  รัฐบาลภายใตการ

สนับสนุนของคมช.ไดเห็นความสำคัญของรางพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต คณะรัฐมนตรีจึงไดผานกฎหมายฉบับดงักลาวเพ่ือให

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจสอบ ทบทวนและปรับแกไข จาก

นั้นจึงนำเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หลัง  

จากผานการรับหลักการในวาระหน่ึงแลว รางกฎหมายฉบับนี้ได

ผานการแกไขอีกครั้งโดยคณะกรรมการวิสามัญของสภา  มี

ตัวแทนจิตแพทยที่เปนกรรมการชุดนี ้ ไดแก รองศาสตราจารย 

นายแพทยรณชัย  คงสกนธ ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญท้ังดาน 

จติเวชและดานกฎหมาย และนายแพทยศรโีรจน  เตชะมีเกียรติชยั

ซึ่งเปนตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ สวนแพทยที่

เก่ียวของกับงานสุขภาพจิตท่ีมาจากฝายบริหารไดแก นายแพทย 

ปราชญ   บุณยวงศวิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิบดี

กรมสขุภาพจิตและสมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาติกับนายแพทย

อภิชัย  มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตซึ่งทำหนาท่ีผูชวย

เลขานุการคณะกรรมการวิสามญัชดุน้ี งานน้ีตองขอขอบคณุนาย

แพทยอำพล  จินดาวัฒนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตแิละ

                             ¾.Þ.´Ç§μÒ   ä¡ÃÀÑÊÊÃ�¾§É �  
              Ê¶ÒºÑ¹¡ÑÅÂÒ³ �ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã� ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμ 

       
       

ยจาพทยตแพย จิพทยตแพพ ย ต พ ากย าัยจิยาลัวิทยาชวิารรกกกกา วิ ย ั ต
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เลขานุการฯ ซึ่งมีสวนในการติดตาม ผลักดันใหสามารถนำราง

กฎหมายฉบับนี้สูการพิจารณาของสภาฯ ในวาระสองและวาระ

สามไดทันตามกำหนด คงเปนเพราะสภาฯ เห็นวาถึงวาระแลวท่ี

ประเทศไทยตองมีกฎหมายสุขภาพจิตและเปนกฎหมายท่ีไมได

มีประเด็นขัดแยงทางความคิดและผลประโยชนทางการเมือง

และทางธุรกิจแตประการใด รางพระราชบัญญัติสุขภาพจิตจึง

ผานความเห็นชอบจากสภาฯ วาระสองและวาระสามอยาง

รวดเร็วในวันท่ี 20 ธันวาคม 2550 เปนของขวัญปใหมสำหรับ

ประชาชนชาวไทย ผูที่อยูทั้งเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังของการ

ผลกัดันพระราชบัญญัตฉิบบันีท้ีต่องเอยนามทาน ก็คอื นายแพทย

หมอมหลวงสมชาย  จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ทานได

ผลักดันนโยบายท่ีสำคัญน้ีอยางแนวแน   

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาใหตราพระราชบญัญัตสิุขภาพจิต 

พ.ศ. 2551 โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติ ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปนปที่ 63 ในรัชกาล

ของพระองค  มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 125  

ตอนท่ี 36 ก วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2551 จงึมผีลบงัคบัใชตัง้แตวันท่ี 

21 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา  

  

 การนำกฎหมายฉบับนี้ไปบังคับใชในทางปฏิบัติที่เปน

จริงน้ัน ยังมีขั้นตอนของการเลือกต้ังและแตงตั้งคณะกรรมการ

สุขภาพจิตแหงชาติ คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาคณะ

กรรมการอุทธรณ พนักงานเจาหนาท่ีการจัดทำระเบียบ 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการรวมทั้งหนังสือ (แบบฟอรม) ใน

ขั้นตอนการปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีปรากฏในพระราชบัญญัต ิ

เน่ืองจากวาใหมกีารกำหนดหลักการสำคัญ ๆ ในกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัตินั้น ๆ จะไมลงรายละเอียดในการปฏิบัติเพราะ

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเม่ือสถานการณเปล่ียนไป การท่ี

ตองมีกฎหมาย กฎเกณฑในระดับรองลงมาก็เพ่ือใหมีการปฏิบัติ

ไปในทางเดียวกันซึ่งกฎดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติกอน แลวจึงจะประกาศใหใช

อยางเปนทางการกฎเกณฑที่สำคัญบางฉบับตองมีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาดวย โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

จำกัดเสรีภาพของบุคคล สวนระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี

ไมไดกระทบถึงเสรีภาพของประชาชนโดยตรงน้ันก็สามารถผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติแลวประกาศ

ใชได หลกัเกณฑและหนังสอืทีต่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ไดแก หนังสือใหความยินยอมกรณีที่ตองรับผูปวยไวเปนแบบ 

ผูปวยใน (ซึ่งหมายถึงวาตอไปการลงนามในหนังสือยินยอมเปน

ผูปวยในตองใชแบบฟอรมเดียวกันท่ัวประเทศ) ตามมาตรา 21 

วรรคสี่   หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาและมีคำส่ังบังคับ

รักษากรณีที่ผูมีความผิดปกติทางจิตมีภาวะอันตรายหรือมีความ

จำเปนตองไดรับการบำบัดรักษาตามมาตรา 29 ทั้งน้ีหลักการ

พ้ืนฐานนั้นการใหการรักษาผูมีความผิดปกติทางจิตตองไดรับ

ความยินยอมจากผูปวยหรือผูทำหนาท่ีแทนกรณีที่ผูปวยไม

สามารถใหความยินยอมได  แตในกรณีที่ผูปวยมีภาวะอันตราย

ทัง้ตอตนเอง ตอผูอืน่และตอทรัพยสิน ตลอดจนผูที่มีความจำเปน

ตองไดรับการรักษา (เชน ผูปวยโรคจิตท่ีเรรอน ผูปวยสมองเส่ือม) 

ตามมาตรา 22 และไมสามารถรับรูความเจ็บปวยของตนเอง และ/

หรือผูดูแลก็ไมมีความรู ไมตระหนักและไมสามารถนำผูปวยสง

รักษาได  เมื่อมีผูแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ

นี้ (ซึ่งในกฎหมายฉบับน้ี หมายถึงผูที่ปฏิบัติหนาท่ีใหบริการ

บำบัดรักษาดูแลประชาชนท่ีมีความเจ็บปวยต้ังแตบริการระดับ

ปฐมภูมจินถึงตติยภูม)ิ หรือพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจวามี

บุคคลที่เขาขายดังกลาว ก็ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดังกลาวนำตัว 

ผูที่สงสัยวาจะมีความผิดปกติทางจิตไปยังสถานพยาบาลของรัฐ

เพ่ือใหมีการประเมินเบื้องตนหรือนำสงสถานบำบัดรักษา (ตาม

กฎหมายฉบับน้ีหมายถึง โรงพยาบาลท่ีมีทีมบริการจิตเวชเฉพาะ

ทาง) กรณีที่สถานบำบัดรักษาอยูใกลกวา เพ่ือประเมินสภาพจติ

อนันำไปสูการวินจิฉยัและการดำเนินการชวยเหลือตามความจำเปน

และเหมาะสม เม่ือสถานพยาบาลของรัฐที่ไมมีทีมเฉพาะทาง

ประเมินเบ้ืองตนแลววาผูถูกนำสงจำเปนตองไดรับการประเมินและ

วินจิฉยัจากทีมจติเวชเฉพาะทางก็ใหสงตอไปยงัสถานบำบดัรกัษา  

เมื่อมีการประเมินจากคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาแลวเห็น

ควรตองมีการบังคับรักษาซึ่งอาจจะเปนแบบผูปวยนอก หากวา

บุคคลน้ันไมมีภาวะอันตรายแตมีความจำเปนตองไดรับการ

รักษาและมีผูรับดูแลโดยอาจจะกำหนดเง่ือนไขท่ีจำเปนเก่ียวกับ

การบำบัดรักษาใหผูปวยหรือผูรับดูแลตองปฏิบัติดวยก็ได (เชน 

ผูรบัดแูลติดตามกำกับเรือ่งการรับประทานยาของผูปวย การพาไป

พบแพทยตามกำหนดนัดหมาย  การลดการใชอารมณและ

พฤติกรรมรุนแรงตอกัน)  แตถาหากบุคคลน้ันมีภาวะอันตรายไม

วาจะตอตัวเขาเอง ตอบุคคลอื่นหรือตอทรัพยสินและมีความ

จำเปนตองไดรับการรักษา ก็ใหมีคำส่ังรับไวเปนผูปวยในได   

 

 ขั้นตอนท่ีมีความจำเปนเรงดวนซ่ึงปรากฏในบท 

เฉพาะกาล คือ การดำเนินการใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิต 

แหงชาติภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ 

ฉบับน้ีใชบังคับ คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมาย

เปนประธาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรอง

ประธาน มีอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขาราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแตงต้ังจำนวนไมเกินสอง
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คนเปนผูชวยเลขานุการ  คณะกรรมการทีเ่หลอืประกอบดวย 3 

สวน คือ (1) ขาราชการประจำ ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด 

ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (2) ผูแทนองคกรภาคเอกชนท่ีเปน

นิติบุคคล (มูลนิธิ สมาคม) และมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการ

คุมครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเอง

จำนวนสี่คน (3) ผูทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณและมีผลงานเปนท่ีประจักษ

ในสาขาการแพทยจิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห

ทางการแพทย การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมบำบดั

และกฎหมาย สาขาละหน่ึงคน วิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง

กรรมการสุขภาพจิตแหงชาติในสวนท่ีสองและสามนั้นคงจะได

ประกาศและดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ เมื่อไดคณะกรรมการ 

สุขภาพจิตแหงชาติแลว ภาระหนาท่ีที่ตองดำเนินการโดยเร็ว 

คือ การกำหนดแบบหนังสือยินยอมรับการบำบัดรักษา การวาง

ระเบยีบหรอืประกาศเก่ียวกับการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัติ

ฉบับนี้ รวมทั้งการกำหนดหนวยงานดานสงเคราะหและ

สวัสดิการ กรณีที่ผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาแบบผูปวยใน เมื่อผล

การบำบัดรักษาดีขึ้นจนสามารถจำหนายสูชุมชนไดแลว แตไม

มีผูรับดูแล ก็ตองมีการประสานงานสงตอไปยังหนวยงาน 

ดานสงเคราะหและสวัสดิการตอไป  ภาระหนาท่ีสำคัญท่ี 

คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติตองดำเนินการตอไปซึ่ง 

นับวาเปนภารกิจที่ทาทายและสำคัญมาก คือ การกำหนด

นโยบายและมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูมีความผิด

ปกติทางจิต และการเขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมท้ังการ 

อยูรวมกันในสังคม (ซึ่งผูใหบริการสุขภาพจิตก็ทราบกันอยูวา 

ผูปวยจิตเวชท่ีอยูในระบบประกันสังคมยังถูกกีดกันเร่ืองคา

รกัษาพยาบาลทางจิตเวชอยู) นอกจากน้ีคณะกรรมการสุขภาพจิต

แหงชาติยังตองวางหลักเกณฑและวิธีการในการใหคำปรึกษา 

แนะนำและประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชน 

เก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูมีความผิดปกติทางจิต และ 

การเขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม

อีกดวย  ดังนั้นตัวแทนท่ีไดรับการเลือกตั้งและการแตงต้ังใน

คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติจึงมีความสำคัญตอคุณภาพ

ชีวิตและศักด์ิศรีของผูมีความผิดปกติทางจิตอยางมาก ตองเปน

ผูที่พรอมจะเสียสละเพ่ือเปนกระบอกเสียงใหแกผูปวยดวย

ความเต็มใจและเขาใจ  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากตอง

มีผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการสุขภาพ

จิตแหงชาติแลวยังตองมีการเลือกต้ังและแตงต้ังผูแทนใหเขามา

เปนคณะกรรมการอุทธรณดวย 

 พรอม ๆ ไปกับการดำเนินการเพ่ือใหมีการคณะ

กรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ  คณะทำงานท่ีทำรางกฎระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีการท่ีระบุในพระราชบัญญัติก็ดำเนินการ 

ควบคูกันไป โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

สาธารณสุขเปนคณะทำงานดวย  จากน้ันจะเชิญใหตัวแทนผูมี

สวนไดสวนเสียในแตละข้ันตอนไดพิจารณาใหความเห็น เมื่อ

ปรับปรุงแกไขแลวจะไดนำเสนอคณะกรรมการสุขภาพจิต 

แหงชาติพิจารณา ลงความเห็นและประกาศใชตอไปโดยตองมี

การเผยแพรใหผูเก่ียวของไดทราบ  นอกจากนี้ยังคงตองมีการ

ผลักดันนโยบายเร่ืองงบประมาณในการดำเนินการดวย เชน  งบ

คารักษาพยาบาล  คาใชจายในการประชุมของคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ  การพัฒนาและปรับปรุงสถานพยาบาลของรัฐและ

หนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการใหเพียงพอและได

มาตรฐานอีกดวย  

 การผลักดันกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิในการบำบัด
รักษาและเขาถึงบริการสุขภาพจิตของผูปวยไดบรรลุแลว  แตจะ
ไดดังเจตนารมณที่ตั้งไวหรือไม ยังมีภารกิจที่จะตองทำอีกมาก 
ซึง่ความสำเรจ็จะเกดิข้ึนไดก็ตองเกดิจากความเขาใจ การเปดใจ
ยอมรับ ความสามัคคีรวมมือกันจากทุกฝาย และท่ีสำคัญคือ 
การเคารพและนับถือในสิทธิ เสรีภาพและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย 
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 ความเปนมา เร่ิมตนจากกลุมเลก็ ๆ ของญาติและผูปวย

ที่มารวมตัวกันในการใหกำลังใจซึ่งกันและกัน และแลกเปล่ียน

วิธีการดูแลผูปวยในโครงการปองกันอาการกำเริบของโรคจิตเภท

ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จากน้ันมีการจัดตั้งเปนชมรมตาง ๆ เชน ชมรม

กัลยาณมิตร กลุมตะวันใหม ชมรมเพื่อนชวยเพ่ือน ชมรม 

เอ้ืออาทรฯ อุบลราชธานี ชมรมสานสัมพันธ เชียงใหม ชมรม

ญาติมติรสมัพนัธสุราษฎรธานี เปนตน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ได

จดทะเบียนเปน “สมาคมเพ่ือผูบกพรองทางจิต” 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปรึกษาและชวยเหลือผูบกพรองทางจิต 

และครอบครวัใหสามารถดำเนินชีวิตอิสระในสังคม 

 2. เพ่ือพิทักษสิทธิในดานตาง ๆ ของผูบกพรองทางจิต

และครอบครวั 

 3.  รณรงคใหครอบครัว ชุมชนและสังคมมีความรูความ 

เขาใจ มีเจตคติเชิงสรางสรรค และยอมรับผูบกพรองทางจิต 

 4. ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทั้งในและตางประเทศ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ของ 

ผูบกพรองทางจิต 

 5. สงเสรมิการวิจยัเพ่ือปองกนัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย การศึกษาสังคม อาชีพแกผูบกพรองทางจิต 

 6. สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมอันดีในมวลสมาชิก 

และสังคม 

 

 เครือขายเพ่ือผูบกพรองทางจิตไดทำงานฝาฟนอุปสรรค

และมีผูเอื้ออำนวยในการเปนพ่ีเล้ียงทางวิชาการและการใหกำลังใจ 

ในการทำงานรวมจากภาคีพันธมิตรหลัก คือ กรมสุขภาพจิตและ

เครือขายบริการสาธารณสุขท่ีรวมทำงาน รวมทุกข รวมสุขมา 

ยาวนาน เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัยจากอดีตจนถึงปจจุบัน

เครือขายฯ ไดมีการพัฒนาการทำงานกลุมเล็ก ๆ ของญาติและ 

พ.ญ.ปทมา ศิริเวช
รูจัก “สมาคมเพ่ือผูบกพรองทางจิตและเครือขาย”

ผูปวยมาสูการทำงานแบบเครือขายท่ีมีแกนนำมาจากหลากหลาย

อาทิเชน ผูปวยจิตเวชญาติ พระ ผูมีจิตอาสาในชุมชน ไดแก บุคคล

ทั่วไป อสม. อบต. เปนตน  

 เครือขายฯ จึงไดทบทวนการทำงานกาวยางตอไปเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ไดขอสรุปจุดมุงหมาย วิสัยทัศนของ

เครือขาย คือ 

 “ผูบกพรองทางจิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมยอมรับมี

เครือขายทำหนาท่ีพิทักษสิทธ์ิ และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผูบกพรอง

ทางจิต” 

  

 เครือขายไดจัดทำการพัฒนาแกนนำเครือขาย ภายใต

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งองคกรและเครือขายเพ่ือ 

ผูบกพรองทางจิตท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากแผนงาน สสพ.สถาบัน

วิจัยระบบสาธารณสุขศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
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แพทยแหงชาติ กองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหองคกรเครือขายผูบกพรองทางจิตมีความเขมแข็งและดำเนิน

กิจกรรมที่เปนประโยชนแกผูบกพรองทางจิต ครอบครัว และสังคม

อยางตอเน่ืองไดกิจกรรมที่เครือขายไดทำมา คือ การอบรมแกนนำ

การปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีกระจายตัวท่ัวประเทศ และการสรุปบทเรียน

ที่เกิดข้ึนในระดับภาคจนมาสูการสัมมนาระดับประเทศภายใตชื่อ 

“เครือขายจิตรวมใจสรางพลังไทสูเวทีเรียนรู” ที่มีวัตถุประสงคของ

การจัดงาน คือ การแลกเปล่ียนเรียนรูการทำงานองคกรเครือขาย

เพ่ือผูบกพรองทางจิตในการพัฒนาความเขมแข็งตอไป ผลการ

ดำเนินงานมีความหลากหลายและประเด็นนาสนใจตามบริบท

พ้ืนท่ีของเครือขายท่ีตั้งอยู เชน องคกรเครือขายเพ่ือผูบกพรองทาง

จิตที่ดำเนินการโดยพระสงฆเปนแกนนำท่ีวัดหวยพรหม อำเภอ 

วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การเปล่ียนแปลงจากกลุมญาติ 

เล็ก ๆ สูการทำงานเปนสมาคมสัมพันธที่มีที่ตั้งอยูที่จังหวัด

เชียงใหมและมีเครือขายครอบคลุม 17 จังหวัดพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ชมรมพิทักษจิตของสระแกวและปราจีนบุรี ที่มีการขยายพ้ืนท่ีไปทุก

ตำบล และใชระบบอินเตอรเน็ตเขามารวมในการดูแลผูปวย 

 นอกจากนั้น มีการขยายเครือขายตามปญหาความ

ตองการของชุมชน การมีแกนนำจิตอาสาและญาติเขาไปผลักดัน

จนเกิดเครือขายในพ้ืนท่ีใหม ๆ เชน ชมรมเพื่อนชวยเพ่ือน

ประจวบคีรีขันธ ชมรมสายใยรักษสัมพันธ สุราษฎรธานี เปนตน   

 ขณะน้ีภาคีพันธมิตรประกอบดวย 93 เครือขายเพ่ือ 

ผูบกพรองทางจิตท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี 32 จังหวัดของประเทศไทย  

ซึ่งจะทำหนาท่ีตอไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่เทาเทียม ศักด์ิศรีมนุษยที่

เทากันของผูบกพรองทางจิต  ขอใหจิตแพทยทุกทานรวมเปน

กำลังใจและแบงปนกำลังกายใหตามสมควรดวยคะ 



12     The Newsletter of the Psychiatric Association of Thailand

Ñ¨Ôμá¾·Â � ÊÁ¾Ñ¹ �̧

 [ ¢Óáºº¤Ø³ËÁÍ ]

àÃ×èÍ§·Õè 3àÃÍ§· 3àÃ×Í§·Õ 3

จิตแพทยรอนวิชาออกเดินเย่ียมจตแพทยรอนวชาออกเดนเยยม่
ผูปวยในตึกเพ่ือหาทางจับผิดการรักษาของผปวยในตึกเพือหาทางจับผิดการรักษาของ

แพทยอื่น เห็นชายคนหน่ึงแตงตัวดี นั่งอยูที่ระเบียง   ื่ ็ ึ่  ั ี ั่  ี่ ีพทยอน เหนชายคนหนงแตงตวด นงอยูทระเบยง
จึงเดินเขาไปชวนคุยจงเดนเขาไปชวนคุย

หมอหมอ : วันน้ีอากาศนาสบายนะครับวันนีอากาศนาสบายนะครับ
คนไข คนไข : ผมก็สบายของผมทุกวันแหละ พวกคุณมาบอกผมผมก็สบายของผมทกวันแหละ พวกคณมาบอกผมุ ุ

ไมสบาย ผมผิดตรงไหนนะ กะอีแคชอบรองเทาหนังหุมสนมากกวารองเทามสบาย ผมผดตรงไหนนะ กะอแคชอบรองเทาหนงหุมสนมากกวารองเทา ิ ไ ี   ั    
แตะฟองน้ำ ้แตะฟองนำ

หมอ หมอ : (ตาลุก  มองเห็นชองทางจับผิด) นั่นนะสิ ! เกิดเขาใจอะไร(ตาลก มองเห็นชองทางจับผิด) นันนะสิ ! เกิดเขาใจอะไร
ผิดหรือเปลา ใครเปนเจาของไขของคุณ ผมไมเห็นวาจะผิดปกติตรงไหนเลยุิ ื ป  ใ ป  ไ  ไ  ็  ิ ป ิ ไ
หากคุณจะชอบรองเทาหนังหุมสน ผมเองก็ชอบรองเทาหนังหุมสนครับหากคุณจะชอบรองเทาหนงหุมสน ผมเองกชอบรองเทาหนงหุมสนครบ

คนไข คนไข :: (ตื่นเตนดีใจ) โอ...จริงนะครับคุณหมอ ผมอยากพบมา(ตืนเตนดีใจ) โอ จริงนะครับคณหมอ ผมอยากพบม
นานแลวคนท่ีชอบอะไรเหมือนกันเน่ียนานแลวคนท่ีชอบอะไรเหมือนกันเน่ีย

หมอ อ หมหม : จริงครับ สบายใจได ิ ใ ไ จรงครบ สบายใจได 
นไขไขคนไคนไ : ถาง้ันคุณหมอชอบแบบปงหรือตมละครับ ถางนคณหมอชอบแบบปงหรอตมละครบ้ 

หมอ หมอ :: ?!?!?!?!?!?!

àÃ×èÍ§·Õè 1ÃÍ§· 1àÃ×Í§·Õ 1àààà ÍÍÍ§§§··· 111àÃ×Í§·ÕÕÃ×Ã×è èàà ÍÍÍÃ×ÃÃ× §§§··· 111àÃÍÍÃÍ§·ÕÕè è  คนไขผูหน่ึงไดแสดงความ่ คนไขผูหนงไดแสดงความ
กลาหาญกระโดดลงไปชวยกลาหาญกระโดดลงไปชวยผูปวยอีกคนหน่ึงใหผปวยอีกคนหนึงให

รอดพนจากการจมน้ำตาย หมอเรียกคนไขมาพบรอดพนจากการจมน้ำตาย หมอเรียกคนไขมาพบและและ
บอกเขาวา บอกเขาวา

        หมอหมอ :: ยินดีดวยนะครับ การกระทำอันกลาหาญของคุณยนดดวยนะครบ การกระทำอนกลาหาญของคณ
แสดงวาคุณหายเปนปกติแลว คณุจะไดกลับบานแลวครับุ ุแสดงวาคณหายเปนปกติแลว คณจะไดกลับบานแลวครับ

คนไขไ คนไข : (ตื่นเตน)  จริง ๆ ครับ  โอ...วิเศษที่สุด...ื่  ิ ั โ  ิ ี่(ตนเตน)  จรง ๆ ครบ  โอ...วเศษทสุด...
หมอหมอ : แต...ผมเสียใจดวยเร่ืองหน่ึงนะครับ แต...ผมเสยใจดวยเรองหนงนะครบ่ ่
คนไข คนไข :: (สีหนางง)  เร่ืองอะไรเหรอครับคุณหมอ(สีหนางง) เรืองอะไรเหรอครับคณหมอ
หมอ : คนไขที่คุณเส่ียงชีวิตลงไปชวยน้ันเขาผูกคอตายเสียไ  ี่ สี่ ี ิ ไป  ั้ สีุ ู

แลว!แลว
คนไขคนไข : (ย้ิม ถอนหายใจโลงอก) โธ! นกึวาอะไร เขา(ยม ถอนหายใจโลงอก) โธ! นกวาอะไร เขาไมเปนไรไมเปนไ

หรอกครับ ผมเห็นเขาตัวเปยกน้ำ ก็เลยจับแขวนกับหรอกครับ ผมเห็นเขาตัวเปยกนำ ก็เลยจับแขวนกับขื่อผึ่งลมขือผึงล
ใหแหงนะครับ ใหแหงนะครบ ใ    ั

หมอหมอ :: !?!?!?!??!?!?!?

àÃ×èÍ§·Õè 2 
ผูปวยคนหน่ึงไปพบแพทยผปวยคนหนึงไปพบแพทยู

โดยใสถุงเทา 2 ขาง ไมเหมือนกัน โดยใสถุงเทา 2 ขาง ไมเหมอนกน โ ใ    ไ  ื ั
              หมอหม : : (เสียงออนโยน) ทำไมใส(เสยงออนโยน) ทำไมใส

ถุงเทาแบบน้ีละครับ ถงเทาแบบนีละครับ
คนไขคนไข : ก็มันมีแตแบบนี้นี่ครับคุณหมอุก็มันมีแตแบบนี้นี่ครับคณหมอ
หมอหม :: คุณมีถุงเทาคูเดียวหรือครับ ี ี ื คุณมถุงเทาคูเดยวหรอครบ 
คนไขคนไข :: ปลาว...ที่บานก็มียังงี้อีกคูปลาว...ทบานกมยงงอกค

เหมือนกันเปยบเลยเหมือนกันเปยบเลย
หมอหม  :: ?!?!?! ?!?!?!
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 จากแดจังกึม สูหมอโฮจุนจนกระท่ังถึงอิมซังอก ตอง

ยอมรับวากล่ินอายจากดินแดนกิมจิไดสงอิทธิพลทางใจตอ

จิตแพทยจำนวนไมนอยทีเดียว เชนเดียวกับที่ดารานักรองชาว

เกาหลีตางก็มีผลตอรูปแบบความคิดและคานิยมการแสดงออกของ

วัยรุนบานเราอยางย่ิงในสวนของบรรดาแมบานท้ังหลายน้ันแทบ 

ไมตองพูดถึง ซีรีสเกาหลีกลายเปนสันทนาการท่ีครอบครองชวง

เวลาพักผอนอยางเหนียวแนนมากท่ีสุดชนิดหน่ึง 

 

 เกาหลีมาแรงขนาดน้ี  จิตแพทยอยางเรา ๆ ทาน ๆ อาจ

สนใจใครรูกันบางแลววาสถานการณสุขภาพจิตและงานบริการ 

จิตเวชของบานเขาเปนอยางไรกันบาง  งานน้ีจึงตองขอบคุณ... 

 

 WHO Collaborating Center for Psychosocial 

Reha-bilitation and Community Mental Health, Yongin 

Mental Hospital, Kyonggi Province, Korea ไดมอบทุนใหแก

จิตแพทยที่ เปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

จำนวน 2 ทุนเพ่ือเขารับการฝกอบรมดาน Psychosocial 

rehabilitation and community mental health ที่ Yongin Mental 

Hospital ซึ่ง พ.ญ.กนกวรรณ  ลิ้มศรีเจริญ และ พ.ญ.กมลเนตร  

วรรณเสวก ไดรับการคัดเลือกจากทางสมาคมฯ โดยเขารับการ 

ฝกอบรมต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม ถึงวันท่ี 20 กันยายน 2007  

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวจึงไดรวบรวมเรื่องราวมา 

บอกเลา 

 “...สถานการณปญหาทางดานสุขภาพขอประเทศเกาหลี

พบปญหาสุขภาพจิตไดรอยละ 8.4 โดยไมไดรวมปญหาการติดสุรา

ที่คิดเปนรอยละ 6.8 สวนโรคทางจิตเวชสวนท่ีพบมากไดแก 

โรคเครียดวิตกกังวล โรคอารมณแปรปรวน โรคจิตตามลำดับมี

แนวโนมวาจะพบปญหาทางจิตเวชเพ่ิมขึ้น จากสถิติจำนวน

เจาหนาท่ีที่ใหบริการดานจิตเวชของประเทศเกาหลีในปจจุบัน  

พบวาจำนวนจิตแพทย 2,221 คน จำนวนพยาบาลดานจิตเวช 

3,228 คน จำนวนนักสังคมสงเคราะหดานจิตเวช 942 คน และ

จำนวนนักจิตวิทยา คลินิก 850 คน  โดยมีจำนวนประชากรท้ังหมด 

48 ลานคนโดยประมาณ...”  

 “...ในสวนของระบบการใหบริการดานจิตเวช  จะแบง

เปนสองสวน คือ สวนท่ีใหบริการภาครัฐบาลกับสถานท่ีใหบริการ

ÁÍ§à¾×èÍ¹ºŒÒ¹

ภาคเอกชน เชน คลินิก โรงพยาบาล ศูนยสุขภาพจิตชุมชน  

residential facilities, half way house, club house ซึ่งประชากร

สวนใหญจะใชบริการของภาคเอกชนมากกวา สวนระบบสวัสดิการ

และสถานท่ีรับบริการ แบงเปน 

 -  ระบบประกันสุขภาพหรือจายเองโดยคุมครองโรค 

จิตเวช ไดแก โรงพยาบาลเอกชน คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวช 

โรงพยาบาลรัฐ มีขอดี คือ สามารถเลือกใชยาจิตเวชกลุมใหมได  

สวนขอเสีย คือ ขาดการดูแลเช่ือมโยงกับชุมชน 

 - ระบบท่ีรัฐจัดใหไมเสียคาใชจาย ไดแกแผนกจิตเวชใน

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลจิตเวช ศูนยสุขภาพจิตชุมชน, 

residential facilities, half way house, club house มีขอดี คือ  

ไมตองเสียคาใชจาย มีการเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบรวมท้ังการ

ดแูลในชมุชนสวนขอเสยี คอื ไมสามารถใชยาจิตเวชกลุมใหมได...” 
  
 สำหรับ Yong-In Psychiatric Rehabilitation Center ที่

คุณหมอไดไปเย่ียมชมนั้นสามารถปฏิบัติไดจริง เนน vocational 

rehabilitation program มีการพัฒนาโปรแกรมท่ีเชื่อมกับที่ 

ปฏิบัติงานในชุมชน เร่ิมจัดข้ึนในป ค.ศ. 1991 และมีการสราง

เครือขายระหวางในโรงพยาบาลกับนอกโรงพยาบาล ไดแก  

หนวยงานของทางราชการ ศูนยสุขภาพจิตชุมชน แหลงที่อยูอาศัย

สถานท่ีทำงานในชุมชน เชน โรงงาน รานคา บริษัท ซึ่งกระบวนการ

ฟนฟูในโรงพยาบาล เร่ิมจากการรักษาอาการปวย การฝกทักษะ

ทางสังคมการฝกทักษะการทำงาน จนอาการปวยดีขึ้น ผูปวยท่ี

สามารถดูแลตัวเองและทำงานได จะมีการติดตอหนวยงานนอก

โรงพยาบาลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดูแลชวยเหลือทางดานท่ีอยู

อาศัยและจัดหางานท่ีเหมาะสมตอไป สวนเจาหนาท่ีที่อยูในทีมการ

รักษาประกอบดวย จิตแพทย นักสังคมสงเคราะห พยาบาลจิตเวช 

ผูจัดการวางแผนการทำงาน นักจิตวิทยาคลินิก เจาหนาท่ีศูนยฟนฟู

นกัศึกษาฝกงานอาสาสมัคร และชุมชน 

  

 รายละเอียดของโปรแกรมฟนฟูภายในโรงพยาบาล YongIn 

ไดแก social skills training, daily living skills training, family 

education, vocation rehabilitation, milieu treatment, patient 

education, cognitive rehabilitation โดยมีการจัดตารางกิจกรรม

หมุนเวียนในแตละวันและจัดการประชุมวางแผนกำหนดเปาหมาย

ในระยะส้ันกับระยะยาว รวมทั้งการติดตามผลอยางสม่ำเสมอ 

  

 นอกจากขอมูลนาสนใจในสวนของสุขภาพใจและการให

บริการของประเทศเกาหลีแลว คุณหมอท้ังคูยังสรุปสาระของ  

Psychosocial rehabilitation ใหจติแพทยชาวไทยไดอานกันสบาย ๆ 

แถมยังอาจไดแนวคิดในการพัฒนางานของบานเราไดดวยหาก

สนใจก็สามารถแวะเขาไปหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.psychiatry.

or.th 

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ






