-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ครั้งที่ 2/๒๕๖2 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต
ผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ชิโนรส
2. นายแพทย์บุญชัย
3. แพทย์หญิงเบ็ญจมาส
4. แพทย์หญิงมธุรดา
5. ว่าที่ร้อยโท โฆษิต
6. นางสิริพร
7. แพทย์หญิงบุญศิริ
8. นางสาวศิริลกั ษณ์
9. นางสุทธยา
10. นางสาวสิริกลุ
11. นางสุจริ า
12. นางกฤษณา
13. นางอรวรรณ
14. นางภาวินี
15. นางสาวประหยัด
16. นางสกาวรัตน์
17. นางชนันรัตน์

ลี้สวัสดิ์
นวมงคลวัฒนา
พฤกษ์กานนท์
สุวรรณโพธิ์
กัลยา
พุทธิพรโอภาส
จันศิริมงคล
แก้วเกียรติพงษ์
แสงรุง่

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ประธาน
ที่ปรึกษากองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อานวยการสถาบันราชานุกูล
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ประธานชมรมนักวิชาการสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จุลคีรี
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
แทน ผู้อานวยการสานักวิชาการสุขภาพจิต
เนาวรัตน์
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
แทน ผู้อานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
จันทร์ตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แทน ผู้อานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ดวงจันทร์
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
แทน ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
บุตรแสน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
แทน ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ประภาพรหม พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
พวงลัดดา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
นวพลพัฒน์ นักวิชาการสถิติชานาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ผู้ไม่มาประชุม .....

-2ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ
1. นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง
2. นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศิริรัตน์เลขา
3. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
4. แพทย์หญิงดุษฎี
จึงศิรกุลวิทย์
5. แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช
6. นายแพทย์จุมภฏ
พรมสีดา
7. นางนาตยา
ทฤษฎิคุณ
8. แพทย์หญิงวิรัลพัชร กิตติธะระพันธ์
9. แพทย์หญิงดวงตา
ไกรภัสสร์พงษ์
10. นางวนิดา

ชนินทยุทธวงศ์

11. นางสาวอินทิรา

อะตะมะ

12. พ.จ.อ.โสภณ

คาจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. แพทย์หญิงสมรัก

ชูวานิชวงศ์

2. นางสาวศิโรรัตน์

นาคทองแก้ว

3. นางสาวสุภาพ

แสงดี

4. นางทัชนิดา

ทรัพย์กรานนท์

5. นางสาวทัศนีย์

จันประเสริฐ

6. นางสาวน้าผึ้ง

ไชยรังษี

7. นางสาวศุภมาส

ศรีปาน

8. นางสาวธัญวรรณ

สุลาปิง

9. นางสาวพินาลิน

เพ็ญทอง

10. นางสาวกุลนิษฐ์

มุ่งธัญญา

ผู้อานวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
สถาบันราชานุกลู
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นิติกรชานาญการ
กรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
สถาบันราชานุกลู
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นิติกร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
11. นางสาว ...

-311. นางสาวกัญญรส อึ๊งโสภาพงษ์
12. นางสาวพรทิพย์ วาสน์ทอง
13. นางสุจิตรา บุษราภรณ์
14. นางสาวมณีรัตน์ เชื้อเพชร
15. นางขนิษฐา คล้ายมาก

นิติกร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไป
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไป
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

เริ่มประชุม
วาระที่ ๑

เวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมชี้แจงการ
ปรับปรุงแก้ไขคาสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 665/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือ่ นการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยให้มีหน้าที่ และอานาจในการสนับสนุน
ผลักดัน ถ่ายทอดการดาเนินงานบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้
เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะทางาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักวิชาการสุขภาพจิต
2. ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการสานักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ประธานชมรมนักวิชาการสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นางชนั น รั ต น์ นวพลพั ฒ น์ นั ก วิ ช าการสถิ ติ ช านาญการ ชี้ แ จงรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/๒๕๖2
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ กรมสุขภาพจิต โดยได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/๒๕๖2

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
นางชนั น รั ต น์ นวพลพั ฒ น์ นั ก วิ ช าการสถิ ติ ช านาญการ ได้ น าเสนอความก้ า วหน้ า
พระราชบัญ ญั ติสุขภาพจิต (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 มี ก ารประกาศใช้ในราชกิ จ จานุเบกษาแล้ว เมื่ อวัน ที่
16 เมษายน 2562 จะมีผ ลบังคับ ใช้วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นการแก้ ไขเพิ่ม เติม กฎหมายว่าด้วย
สุขภาพจิต โดยเพิ่มเติมการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต คุ้มครอง
สิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการด้ านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในสื่อทุกประเภท
มติที่ประชุม ...
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รับทราบ

3.2 คู่มือการดาเนินงานบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน
นางสาวธัญวรรณ สุล าปิ ง ชี้แจงกรอบการจัดทาคู่มือ การดาเนินงานบูรณาการในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนตามนโยบายคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ โดยการดาเนินงานในพื้นที่นาร่อง
๑๓ แห่ ง ในหั ว เมื อ งหลั ก ทั้ ง นี้ กรมสุ ข ภาพจิ ต จั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก 76 จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน จึงต้องจัดทาคู่มือการดาเนินงานบูรณาการในการดูแล
ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเร่ ร่อ น ซึ่ ง ชี้ แจงในการประชุ ม ฯ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๒ ทั้ ง นี้ ข อมติ ในที่ ป ระชุ ม ในการจั ด ตั้ ง
คณะทางานเพื่อพิจารณาจัดทาคู่มือดังกล่าว
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให้ตั้ง คณะท างานจัดทาคู่มือการดาเนินงานบูรณาการในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเร่ร่อน
3.3 ร่ า งข้ อตกลงความร่ว มมื อ การดู แ ลผู้ป่ วยจิ ต เวช/ผู้ พิ ก ารทางจิต ทุ เลาไร้ญ าติ
และไร้ที่อยู่อาศัย (MOU) ระหว่างกรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ
ร่างข้อตกลงดังกล่าวได้ส่งให้กรมที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเติมข้อตกลงฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูล
มติที่ประชุม
รับ ทราบ และให้ เ พิ่ ม หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
(กรณี ส่ง ตัวผู้ป่วยจิตเวชกลับ ภูมิ ล าเนา) กระทรวงวัฒ นธรรม (กรณี ผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนไปพัก อาศัยในวัด
หรือมีพระสงฆ์รบั ดูแล เช่น การดาเนินงานดูแลผูป้ ว่ ยติดเชื้อ HIV วัดพระบาทน้าพุ) กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการดาเนินงานระหว่างกรมสุขภาพจิต กับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การ MOU กับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น อาจต้องดาเนินการเพิ่มเติม
อีกหนึ่งฉบับ
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการขั บเคลื่ อนการบังคับใช้ กฎหมายภายใต้ พระราชบัญ ญั ติสุข ภาพจิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นางชนั นรั ตน์ นวพลพั ฒ น์ นั ก วิชาการสถิติ ชานาญการ ได้น าเสนอแผนการดาเนิ น งาน
การขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Time Line)
ลาดับที่
กิจกรรม/การดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ๔ คณะ)
๑.๑ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
๑๕ ก.ค. - ๑๓ ต.ค.
(การเลื อ กและสรรหาผู้ แ ทนภาคเอกชนและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
๒๕๖๒
๑๒๐ วัน)
๑.๒ คณะกรรมการอุทธรณ์
หมดวาระปี 2563
๑.๓ คณะกรรมการสถานบาบัดรักษา
15 ก.ค. 2562 –
(หั วหน้ า หน่ วยงานแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานบ าบั ดฯ และ
๑๔ ม.ค. 256๓
รายงานอธิบดีกรมสุขภาพจิตทราบ ภายใน ๑๘๐ วัน)
๑.๔ คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ลาดับที่ ...
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กิจกรรม/การดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
2. แต่ งตั้ ง คณะอนุก รรมการ คณะท างานภายใต้ คณะกรรมการ
ส.ค. – ก.ย. ๒๕๖๒
สุขภาพจิตแห่งชาติ
2.1 คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
แห่งชาติ
2.2 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
2 .3 คณ ะอนุ ก รรม การป ระส าน งาน เพื่ อ การบั งคั บ ใช้
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด
2.4 คณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดันความเสมอภาคในการ
รักษาพยาบาลของผู้มีความผิดปกติทางจิต
2.4.1 คณะท างานด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น เพื่ อ
ควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
2.4.2 คณะทางานด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
2.4.3 คณะทางานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ญาติและสังคม
3. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2563
ต่าง ๆ
4. ปรับปรุงแก้ไขอนุบญ
ั ญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. มิ.ย. 2562 – ก.ค. ๒๕๖3
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
5. ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
ส.ค. – ก.ย. ๒๕๖๒
แก้ไขเพิ่มเติม แก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ปรับปรุงเล่มแนวทางการดาเนินงานพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต
เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ระดับจังหวัด (เพิ่มเรื่องคณะกรรมการเปรียบเทียบ)
7. มาตรฐานการส่งเสริม ป้องกัน บาบัดรักษาและติดตามหลังการ ต.ค. 2562 – ธ.ค. 2563
จาหน่าย
8. จัดทาแนวทางมาตรฐานการฟื้นฟู
ต.ค. 2562 – ธ.ค. 2563
9. พัฒนาสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายสุขภาพจิต
มิ.ย. 2562 – ก.ย. ๒๕๖3
10. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจัดทาบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
ต.ค. 2562 – ธ.ค. 2562
11. จัดอบรมแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิตฯ แก่ผู้ที่ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563
เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจ สพฉ.
ทั้งนี้ ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการดาเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย 5 มิ ติ
ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
มิติที่ 2 ด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
มิติที่ 3 ด้านการบาบัดรักษาทางสุขภาพจิต
มิติที่ 4 ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
มิติที่ 5 ด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแลและสังคม
และชี้แจง …

-6และชี้ แ จงงบประมาณ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ตและจิ ต เวช
ตามพระราชบั ญ ญั ติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปี งบประมาณ 2563 จ านวน 7,802,700 บาท ซึ่ง มี ก าร
ของบประมาณให้กับการดาเนินของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระดั บ จั งหวั ด จ านวน 3,850,000 บาท (จัง หวัดละ ๕๐,๐๐๐บาท) งบประมาณส าหรับ
การนาส่ง และงบประมาณสาหรับชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายระดับ กรม โดยให้ จั ด ตั้ ง คณะท างาน ๓ คณะ และมี
คณะท างานด าเนิ น การ (Implementing) อี ก ๑ คณะ และของบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญ ญั ติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสามารถขอใช้
งบประมาณจากเงินบารุงของหน่วยงานในการเยียวยากรณีถูกทาร้าย และงบในการนาส่ง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
แก่ผู้นาส่ง
4.2 แบบตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการ และรายงานผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นางสาวธัญ วรรณ สุลาปิง นักวิชาการสาธารณสุข ได้นาเสนอแบบตรวจวินิจฉัย ประเมิ น
อาการ และรายงานผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย
4.2.1. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ตจ. 1)
4.2.2. แบบบั น ทึ ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และประเมิ น อาการของคณะกรรมการสถาน
บาบัดรักษา (ตจ. 2)
4.2.3. แบบคาสั่งคณะกรรมการสถานบ าบัดรัก ษา เรื่อง คาสั่ง ให้บุคคลต้องเข้ารับ การ
บาบัดรักษา (ตจ. 3)
4.2.4. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี (ผค. 1)
4.2.5. แบบรายงานผลการบาบัดรักษาของผู้ป่วยคดี (ผค. 2)
4.2.6. ร่างแบบบันทึกการส่งตัวบุคคลเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
ในกรณีฉุกเฉิน (สฉ.)
ทั้ งนี้ ฝ่ายเลขาฯได้ส่งร่างแบบตรวจวินิจ ฉัยฯดังกล่าวให้กั บ คณะอนุก รรมการฯพิจ ารณา
และขอตั้งเป็นคณะทางาน โดยเชิญผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา ทั้งนี้ มีแบบนาส่งผู้มีความ
ผิดปกติทางจิตในกรณีฉุกเฉิน (แบบ สฉ.) เพิ่มเติมขึ้นมา และแบบรายงานผลการบาบัดรักษาที่มหี ลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการดาเนินงาน แต่ยังไม่มีแบบฟอร์มให้ผู้ดาเนินงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้ พิจารณาแบบเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ และควรเก็บ ข้อมูล เป็นระบบ
ใน Data Center ซึ่งสามารถใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชน เชื่อมต่อข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย และให้นาแบบ
ดังกล่าวเสนอต่อ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต และฝ่ายเลขาฯ อาจต้องเชิญ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ คณะทางานบาบัดรักษา นักวิชาการ เข้ามาช่วยปรับแบบดังกล่าว โดยมีตัวแทนจาก
คณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล

วาระที่ ....
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เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุม

-ไม่มีเวลา ๑๒.3๐ น.

(นางสาวน้าผึ้ง ไชยรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางชนันรัตน์ นวพลพัฒน์)
นักวิชาการสถิติชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์)
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

