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บทน�ำ

สุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่นอำยุ 0-18 ปี คือหนึ่งในประเด็นด้ำนสุขภำพท่ีถูกละเลยมำกที่สุด ก่อนเกิดกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ประมำณกำรว่ำ ร้อยละ 10-20 ของเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกเคยประสบกับ
ภำวะสุขภำพจิตที่ไม่ดี โดยโรคทำงจิตเวชกว่ำครึ่งเริ่มต้นต้ังแต่อำยุ 14 ปี1 อย่ำงไรก็ดี งบประมำณด้ำนสุขภำพจิตของรัฐบำล
ทั่วโลกยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของงบประมำณด้ำนสำธำรณสุขทั้งหมด ขณะที่ปัญหำสุขภำพจิตมีสัดส่วนถึงร้อยละ 7 
ของภำระโรคทั้งหมด2

ในประเทศไทย ปัญหำสุขภำพจิตเป็นปัญหำส�ำคัญของเด็กและเยำวชน รำยงำนภำระโรคในระดับโลกประจ�ำปี 2562 (Global 
Burden of Disease Study 2019) ประมำณกำรว่ำ ควำมผิดปกติทำงจิตและกำรท�ำร้ำยตัวเองมีสัดส่วนร้อยละ 15 
ของภำระโรคทั้งหมดของเด็กและวัยรุ่นอำยุ 10-19 ปี โดยกำรฆ่ำตัวตำยเป็นสำเหตุอันดับสำมของกำรเสียชีวิตของวัยรุ่นในช่วง 
15-19 ปี1 ส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นตอนต้นอำยุ 5-14 ปี ควำมผิดปกติทำงจิตคือสำเหตุส�ำคัญอันดับสองของปัญหำสุขภำพ 
โดยควำมผิดปกติด้ำนพฤติกรรมและโรควิตกกังวลมีสัดส่วนถึงร้อยละ 7 ของภำระโรคของเด็กวัยดังกล่ำว นอกจำกนั้น 
ยังประมำณกำรว่ำ วัยรุ่น 10-19 ปี จ�ำนวน 1 ใน 7 คน และเด็กวัย 5-9 ปี จ�ำนวน 1 ใน 14 คน มีควำมผิดปกติทำงจิต 
(รวมถึงกำรมีพัฒนำกำรผิดปกติ)

ปัญหำสุขภำพจิตส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อสุขภำพ กำรเรียนรู้ สภำพสังคม กำรมีส่วนร่วม และเป็นกำรจ�ำกัดโอกำสของเด็กและ
วัยรุ่นในกำรพัฒนำตัวเองได้เต็มศักยภำพ นอกจำกนั้น กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ท�ำให้ควำมต้องกำรบริกำรด้ำนจิตใจ
และจิตสังคมเพ่ิมมำกขึ้น และส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรศึกษำ กำรเชื่อมต่อทำงสังคม ควำมเครียดในครอบครัว 
ควำมเหลื่อมล�้ำ และกำรหยุดชะงักของบริกำรที่จ�ำเป็น

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบและบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมส�ำหรับเด็กและวัยรุ่น
ซึง่เป็นประเดน็เร่งด่วนในประเทศไทย ยนิูเซฟได้ด�ำเนนิกำรศึกษำวิจยัเพือ่ระบแุนวทำงกำรปรบัปรงุให้ระบบและบรกิำรสนบัสนนุ
ทำงจิตใจและจิตสังคมมีประสิทธิผลท่ีสุดส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นอำยุ 0-18 ปี ควำมริเริ่มดังกล่ำวรวมถึงกำรจัดท�ำกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 � ขอบเขตบรกิำรสนบัสนนุทำงจติใจและจติสงัคมทีเ่ดก็และวยัรุน่ต้องกำร ซึง่มหีลำยระดบัและคำบเกีย่วหลำยหน่วยงำน 
(ขอบเขตกำรด�ำเนินกำรที่ควรได้รับควำมส�ำคัญ)

 � ระบบ โครงสร้ำง และทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรจัดบริกำรดังกล่ำวให้เกิดขึ้น

 � บทบำทและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข สวัสดิกำรสังคม ยุติธรรม และกำรศึกษำ และบทบำท
ของกระทรวง/หน่วยงำนอื่น ๆ องค์กรเอกชน เยำวชนและองค์กรเยำวชน ชุมชน และภำคธุรกิจ

 � กฎหมำย นโยบำย กำรปรับปรุงโครงสร้ำงสถำบัน และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถท่ีจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรสุขภำพจิตที่คำบเกี่ยวหลำยหน่วยงำน

กำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมมีควำมส�ำคัญยิ่งในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน อย่ำงไรก็ดี โครงกำรศึกษำวิจัยนี้ครอบคลุม
เฉพำะบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมในบริบทของสถำนกำรณ์ปกติ
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รายงานฉบับน้ีสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม 
ซ่ึงไดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยักอ่นหนา้นี ้การปรกึษาหารอื การสมัมนาเชิงปฏบิตัิ
การ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

1. สถานการณปั์จจุบนัดา้นสภาพจติใจและจติสงัคมของเดก็และวยัรุน่ (ความตอ้งการ
และนโยบายรวมถึงการด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว)

2. ขอบเขตการด�าเนินการที่ควรได้รับความส�าคัญ

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ความท้าทายและข้อเสนอแนะส�าหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการ
ด้านสุขภาพจิตที่คาบเกี่ยวหลายหน่วยงาน

กรอบที่ 1: ภำพรวมของรำยงำน

ระเบียบวิธีวิจัย

กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้แก่ 

1. กำรทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ กำรศึกษำข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจภำคสนำมที่มีอยู่แล้ว กำรศึกษำงำนวิจัยก่อนหน้ำ
นี้ และกำรประมวลและวิเครำะห์นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจ�ำนวนสองครั้ง ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงำนทั้งในภำครัฐ และภำคประชำสังคม เข้ำร่วม 
จ�ำนวน 38 คน

3. กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคประชำสังคม และองค์กรเยำวชนจ�ำนวน 23 คน

4. กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อน�ำเสนอและตรวจสอบยืนยันข้อค้นพบ ซ่ึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
รวมทั้งผู้แทนเยำวชน เข้ำร่วมจ�ำนวน 75 คน
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กรอบแนวคิด

โครงกำรศึกษำวิจัยนี้มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำกรอบแนวคิดในกำรปรับปรุงบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมในประเทศไทย 
กรอบแนวคิดดังกล่ำวประกอบด้วยกำรด�ำเนินกำรในสำมระดับเพื่อเสริมสร้ำงระบบและบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม
ส�ำหรับเด็กและเยำวชนที่คำบเกี่ยวหลำยหน่วยงำนให้มีควำมเข้มแข็ง ดังนี้ 

1. บรกิำรตอบสนองส�ำหรบัเดก็และเยำวชนทีม่ปัีญหำสขุภำพจติ ซึง่รวมถงึกำรดแูลท่ีเหมำะสมกบัวยัและระดบัพฒันำกำร 
เพศ และครอบคลุมผู้พิกำร โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ

2. กำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิตที่เกิดจำกสังคมรอบตัว ได้แก่ มำตรกำรต่ำง ๆ ที่มีเป้ำหมำยเพื่อขจัดปัจจัยเสี่ยง
ท่ีท�ำให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต และส่งเสริมปัจจัยบวกที่สนับสนุนกำรป้องกัน โดยอำจมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็กและ
วัยรุ่นทั่วไป หรือมีกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะก็ได้

3. กำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรส่งเสริมสุขภำพจิต ซึ่งครอบคลุมกำรก�ำหนดนโยบำย
และกฎหมำย และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชมุชน โดยมเีป้ำหมำยเพือ่แก้ไขปัญหำเชงิโครงสร้ำงทีม่อีทิธพิลต่อสขุภำพ
จิตและควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะสภำพแวดล้อมที่เด็กและเยำวชนอยู่อำศัย เติบโต และเรียนรู้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสภำพจิตใจและจติสงัคมมขีอบเขตกว้ำงขวำงและครอบคลุมปัจจยัต่ำง ๆ  เช่น กำรมทีีอ่ยูอ่ำศยัทีป่ลอดภยั สิง่แวดล้อม
และกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศ ควำมยำกจน โภชนำกำร ควำมยตุธิรรมและควำมเท่ำเทยีมทำงสงัคม ภยัธรรมชำติ 
ควำมขัดแย้ง และบริบททำงกำรเมือง 

กรอบแนวคดิในกำรศกึษำวจัิยครัง้นีค้อืกำรก�ำหนดขอบเขตบรกิำรสนบัสนนุทำงจติใจและจติสงัคมซึง่มหีลำยระดบัและคำบเกีย่ว
หลำยหน่วยงำนเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะของเดก็และวยัรุน่ บทบำทของหน่วยงำนหลกัในด้ำนต่ำง ๆ  ได้แก่ สำธำรณสขุ 
กำรศึกษำ สวัสดิกำรสังคม และยุติธรรม ในกำรส่งมอบบริกำรดังกล่ำว และกำรพัฒนำกฎหมำย นโยบำย โครงสร้ำงเชิงสถำบัน 
และขีดควำมสำมำรถที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตที่คำบเกี่ยวหลำยหน่วยงำน

กรอบแนวคิดในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมส�ำหรับเด็กและเยำวชนในประเทศไทย

รำยงำนฉบับนี้รวบรวมตัวอย่ำงกำรปรับใช้กรอบแนวคิดข้ำงต้นในประเทศไทยและให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทย
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมแก่เด็กและเยำวชน
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การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
และเอ้ืออํานวย

•  การคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
•   ช่องทางการส่งต่อ
•   การจัดการปัญหาสุขภาพจิตและการดูแล อย่างต่อเน่ือง

•  การพัฒนาบุคลากร 
•  การส่งเสริมการสนับสนุนกันภายในกลุ่ม 
•  การพัฒนาสมรรถนะด้านจิตสังคมให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ให้การดูแล 
•  สถาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและเอ้ืออํานวย 
•  กิจกรรมซ่ึงมีเด็กและเยาวชนในกลุ่มเส่ียงเป็น กลุ่มเป้าหมาย

•  นโยบายและกฎหมาย 
•  การมีส่วนร่วมของชุมชน
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ขอบเขตกำรด�ำเนินกำรที่ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจ
และจิตสังคมส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย

โครงกำรศึกษำวิจัยนี้ได้ก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินกำรที่ควรได้รับควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและ
จติสงัคมส�ำหรบัเด็กและเยำวชนในประเทศไทยต้ังแต่ขัน้ตอนกำรพฒันำกรอบแนวคิดของโครงกำร ด้วยกำรประมวลกรอบนโยบำย 
แนวปฏิบตั ิผลกำรด�ำเนนิกำรทีผ่่ำนมำ และควำมเห็นของผู้เชีย่วชำญ รวมทัง้ได้มกีำรทบทวน ปรบัปรุง และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั 
ตำมข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้เครื่องมือจัดล�ำดับควำมส�ำคัญแบบออนไลน์ และ 
กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ก่อนน�ำไปปรับใช้ในระดับประเทศ

กำรด�ำเนินกำรที่ควรได้รับควำมส�ำคัญสูงสุดในสองปีข้ำงหน้ำ

บริกำรบ�ำบัดรักษำ
� การเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องการค้นหาเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและคัดกรอง 

ทัง้ในและนอกสถานพยาบาล

� การปรับปรุงกลไกการส่งต่อภายในระบบสาธารณสุขและระหว่างหน่วยงานในด้านต่าง ๆ

� การสรา้งหลักประกนัการเขา้ถงึการบรกิารดา้นสขุภาพจติที่มคีณุภาพและเป็นมติรต่อเด็ก 
วัยรุ่น และครอบครัว

� การจัดให้มีบริการและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตแบบเฉพาะทางโดยทีมสหวิชาชีพ

กำรป้องกัน
� การด�าเนินโครงการในระดับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกลุ่มที่มีคุณภาพ และ

จัดการปัญหาความรุนแรงและการกล่ันแกล้ง รวมถึงการปรับใช้หลักสูตรที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์และความรู้ด้านสุขภาพจิต

� การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเล้ียงดูบุตรที่ให้ความส�าคัญกับพัฒนาการ การอบรม 

เลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนโดยไม่ใช้ความรุนแรง

� การปรับปรุงเครือข่ายออนไลน์เพื่อให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต ความรู้ และการส่งต่อ 
รวมทัง้การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

กำรส่งเสริมสุขภำพจิต
� การบูรณาการเร่ืองสุขภาพจิตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 

ในแต่ละด้าน (การศึกษา สวัสดิการสังคม การคุ้มครองเด็ก และกระบวนการยุติธรรม)

� การเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง อันตราย และการเลือกปฏิบัติ

� การด�าเนนิโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาการตตีราทางสงัคม การเลอืกปฏบิติั และบรรทดัฐาน
ที่ผิด ๆ
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ภำวะจิตใจและจิตสังคมของเด็กและวัยรุ่น: สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
(ควำมต้องกำรและนโยบำยและแผนงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว)

ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่น

เดก็และวยัรุน่วยั 0-18 ปี ในประเทศไทยมปัีญหำสขุภำพจติและยงัเข้ำไม่ถงึบริกำรและกำรสนบัสนนุเพือ่ตอบสนอง ป้องกนั และ
ส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรกำรพัฒนำด้ำนจิตสังคม

กำรวิเครำะห์ภำระโรคที่เกิดจำกโรคทำงจิตเวชของเด็กและวัยรุ่น หรือปีสุขภำวะที่สูญเสีย (Disability-Adjusted Life Years) 
จำกกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควำมเจ็บป่วย ท�ำให้ได้ข้อสังเกตหลำยประกำร ประกำรแรกคือ ภำระโรคท่ีเกิดจำก
โรคทำงจิตเวชเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส�ำคัญในวัยเด็กและวัยรุ่น โดยมีกำรเพิ่มขึ้นสูงสุดในวัยเด็กตอนปลำยและวัยรุ่นตอนต้นถึงตอน
กลำง ประกำรท่ีสองคือ สำเหตขุองปัญหำสขุภำพจติมคีวำมแตกต่ำงกนัตำมอำย ุโดยส�ำหรบัเดก็เลก็ สำเหตุหลกัคอืกำรมพีฒันำกำร
ผิดปกติ แต่ส�ำหรับวัยรุ่น สำเหตุหลัก ได้แก่ พฤติกรรมเกเร โรคซึมเศร้ำ และโรควิตกกังวล และส�ำหรับวัยรุ่นตอนปลำยและ
ผู้ใหญ่ตอนต้น สำเหตุหลักคือโรคซึมเศร้ำและโรควิตกกังวล รวมทั้งอำกำรทำงจิตและพฤติกรรมกำรกินที่ผิดปกติ ประกำรที่สำม
คือ มีควำมแตกต่ำงของภำระโรคและรูปแบบโรคทำงจิตเวทระหว่ำงเพศที่แตกต่ำงกัน โดยเด็กหญิงมีภำระโรคที่เกิดจำก
โรคทำงจิตเวชมำกกว่ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้ำและโรควิตกกังวล ขณะที่เด็กชำยมีภำระโรคที่เกิดจำกโรคทำงพฤติกรรม
มำกกว่ำ

ผลกำรส�ำรวจภำวะสุขภำพนักเรียนทั่วโลกในส่วนของประเทศไทย (Global School-based Student Health Survey) 
แสดงให้เห็นว่ำ สัดส่วนของเด็กและวัยรุ่นอำยุ 13-15 ปี ที่ระบุว่ำมีควำมกังวลในระดับที่ส่งผลกระทบต่อกำรนอนหลับ 
(เป็นอำกำรหนึ่งของควำมวิตกกังวล) เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 16.3 ในปี 2564 โดยสัดส่วนดังกล่ำว
สูงกว่ำในเด็กหญิง (ร้อยละ 20.2) เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กชำย (ร้อยละ 12.5) และผลกำรส�ำรวจดังกล่ำวในโรงเรียน
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อปี 2560 แสดงให้เห็นว่ำ สัดส่วนนักเรียนท่ีมีควำมวิตกกังวลสูงถึงร้อยละ 16.4 ทั้งนี้ 
ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับภำวะสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทยในด้ำนอื่น ๆ ยังมีจ�ำกัด โดยมีเพียงผลกำรส�ำรวจ 
เมื่อปี 2553 ซึ่งประมำณกำรว่ำ เยำวชนอำยุ 15-24 ปี ที่เป็นโรคจิตเวท (schizophrenia) มีสัดส่วนร้อยละ 0.52 ในกลุ่มผู้ชำย
และร้อยละ 1.1 ในกลุ่มผู้หญิง1, 2, 3

โดยที่ข้อมูลและงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จ�ำกัดอยู่แค่เรื่องโรคทำงจิตเวช 
ผู้ให้สัมภำษณ์และผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจึงถูกขอให้อธิบำยควำมเข้ำใจของตัวเองเกี่ยวกับปัญหำสุขภำพจิตของเด็ก
และวัยรุ่น เพื่อให้ได้ควำมเข้ำใจในขอบเขตท่ีกว้ำงข้ึนเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่นดังกล่ำว 
โดยควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตที่ผู ้ให้สัมภำษณ์พูดถึงมำกท่ีสุดปรำกฏในตำรำงท่ี 1 และจ�ำแนกได้ตำมหน่วยงำน 
ของผู้ให้สัมภำษณ์ ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่จะระบุควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของตัวเอง 
เช่น ผู้แทนหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขจะให้ควำมส�ำคัญกับโรคทำงจิตเวช ขณะที่ผู้แทนหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำจะพูดถึงสุขภำพ
จิตในขอบเขตที่กว้ำงกว่ำ โดยเป็นเรื่องของผลกระทบต่อกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำ และผู้แทนกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน 
จะพูดถึงสุขภำพจิตในขอบเขตที่กว้ำงที่สุด โดยให้ควำมส�ำคัญกับสภำพจิตใจมำกกว่ำกำรมี (หรือไม่มี) ควำมผิดปกติทำงจิต 
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ตำรำงที่ 1: ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่นจ�ำแนกตำมหน่วยงำนของผู้ให้สัมภำษณ์

กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน 

นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกฎหมำยที่ส�ำคัญ

ตำรำงที่ 2 รวบรวมนโยบำยและกฎหมำย รวมทั้งเอกสำรส�ำคัญ ที่เกี่ยวกับบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม โดยจ�ำแนก
ตำมหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตำรำงที่ 2: สรุปกฎหมำยและนโยบำยของไทยที่เกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม

สำธำรณสุข กำรฆ่ำตัวตำย โรคซึมเศร้ำ โรคสมำธิสั้น ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อสุขภำพจิต และ 
กำรใช้สำรเสพติด 

กำรศึกษำ
ปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ ควำมเครียดที่เกิดจำกกำรเรียนออนไลน์ ควำมคำดหวัง
ของพ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัว กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย และกำรออกจำกโรงเรียน
กลำงคันเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 

สวัสดิกำรสังคม
ปัญหำสุขภำพจิตที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองเด็ก (กำรทอดทิ้ง ควำมรุนแรง กำรแสวงประโยชน์) 
กำรใช้สำรเสพติด ควำมยุติธรรมทำงอำญำ กลุ่มด้อยโอกำส เด็กในสถำนสงเครำะห์ 
กำรออกจำกโรงเรียนกลำงคันเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 

ยุติธรรม ปัญหำทำงจิตใจและพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิด เช่น กำรใช้สำรเสพติด และ
ปัญหำสุขภำพจิตของเด็กและครอบครัวที่อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม 

วยัรุน่และเยำวชน ควำมเครียดซ่ึงเกีย่วข้องกบัสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงรวมถึงควำมไม่สงบในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
ควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์กับเพื่อน และกำรขำดควำมมั่นใจในตัวเอง 

แผนงำน/ นโยบำย/ 
ยุทธศำสตร์ 
ระดับประเทศ  
ด้ำนสุขภำพจิต

แผนพัฒนำสุขภำพจิตแห่งชำติปี 2561 – 2580 
ซึ่งเน้นยุทธศำสตร์สี่ด้ำน ได้แก่ 1) กำรส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหำสุขภำพจิตตลอดช่วงชีวิต 2) กำรพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวช 3) ขับเคลื่อนและ
ผลักดันมำตรำกำรทำงกฎหมำย สังคม และสวัสดิกำร 
และ 4) กำรพัฒนำวิชำกำรและกลไกกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนสขุภำพจติ และพระรำชบัญญตัสุิขภำพจติ พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งก�ำหนด
สิทธิและกำรคุ้มครองผู้มีโรคทำงจิตเวช ซึ่งควรได้รับ
กำรบ�ำบัดรักษำ

แผนพัฒนำสุขภำพจิตแห่งชำติ
ปี 2561 – 2580

พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

อำยุบรรลุนิติภำวะ 20 ปี ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์
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อำยุที่สำมำรถ 
ให้ควำมยินยอม 
รักษำพยำบำล

ไม่มีกำรก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. 2550

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ก�ำหนดให้บุคคล
บรรลุนิติภำวะเมื่ออำยุ 20 ปี

พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้อำยุ
ที่สำมำรถให้ควำมยินยอมรับกำรบ�ำบัดรักษำได้คือ 
18 ปี แม้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ได้ยกเลิกข้อก�ำหนดให้ต้องขอควำมยินยอมจำก 
ผู้ปกครอง

ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์

พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อห้ำมเกี่ยวกับ 
กำรผูกมัดร่ำงกำย 
ผู้ป่วยทำงจิตรุนแรง

กำรบ�ำบัดรักษำโดยกำรผูกมัดร่ำงกำย กำรกักบริเวณ 
หรือแยกผู้ป่วย จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นควำมจ�ำเป็น
เพื่อป้องกันกำรเกิดอันตรำยต่อผู้ป่วยเอง บุคคลอื่น 
หรือทรพัย์สนิของบคุคลอืน่ โดยต้องอยูภ่ำยใต้กำรดแูล
อย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ ไม่มีข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรับผู้เยำว์

พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต 
พ.ศ. 2551

สิทธิในกำรได้รับ 
กำรบ�ำบัดรักษำทำงจิต
ของผู้ถูกคุมขัง

เด็กมีสิทธิที่ได้รับบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสูงสุดที่เป็นไปได้ โดยปรำศจำกกำร
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำ
คดีเยำวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 และ
พระรำชบัญญัติกำรบริหำร
กำรแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยำวชนที่กระท�ำผิด 
พ.ศ. 2561

ควำมผิดทำงอำญำ
ของควำมพยำยำม 
ฆ่ำตัวตำย

ควำมพยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่เป็นควำมผิดทำงอำญำ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกควำมพยำยำมฆ่ำตัวตำยของเด็ก
วัยต�่ำกว่ำ 16 ปี ได้รับกำรช่วยเหลือหรือถูกยุยง
โดยบุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องระวำงโทษจ�ำคุกหรือปรับ

ประมวลกฎหมำยอำญำ 
พ.ศ. 2499

สุขภำพจิตและ 
กำรศึกษำ

รัฐต้องจัดให้ทุกคนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (12 ปี) 
รวมถึงผู้มีควำมบกพร่องทำงจิตใจ 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง
ชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2562

สิทธิของเด็กและวัยรุ่น ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2535 พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
เดก็ให้กำรคุม้ครองเดก็ทกุคนจำกกำรละเมดิ ควำมรนุแรง 
กำรแสวงประโยชน์ และกำรทอดทิ้ง

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546

พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พฒันำเดก็และเยำวชนแห่งชำติ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

อำยุที่สำมำรถให้ควำม
ยินยอมต่อกำรกระท�ำ
ทำงเพศ

15 ปี ยกเว้นเด็กหญิงที่แต่งงำนแล้ว ประมวลกฎหมำยอำญำ 
พ.ศ. 2499
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อำยุที่สำมำรถ 
ให้ควำมยินยอม 
ต่อกำรแต่งงำน

17 ปี แต่กำรแต่งงำนของผู้มีอำยุ 17-19 ปี ต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกพ่อแม่ผู้ปกครอง และกำรแต่งงำน
ของผู้มีอำยุต�่ำกว่ำ 17 ปี ต้องได้รับควำมยินยอม
จำกศำลเยำวชนและครอบครัว

ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์

กำรห้ำมใช้ควำมรุนแรง มำตรำ 1567 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ระบวุ่ำ ผูใ้ช้อ�ำนำจปกครองมสีทิธทิ�ำโทษบตุรตำมสมควร
เพือ่ว่ำกล่ำวสัง่สอน อย่ำงไรกต็ำม ไม่มีกำรระบไุว้ชดัเจน
เกี่ยวกับกำรใช้ควำมรุนแรงต่อร่ำงกำย

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กให้กำรคุ้มครองเด็กจำก
กำรถกูทรมำน กำรแสวงประโยชน์ และกำรเลอืกปฏิบตัิ

ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546

กฎหมำยเกี่ยวกับ 
กำรลงโทษ 
ด้วยวิธีรุนแรง

กำรลงโทษด้วยวิธีรุนแรงถูกห้ำมในโรงเรียนมำต้ังแต่
ปี 2543 แต่ยังเหมือนไม่ครอบคลุมเด็กท่ีอยู ่ใน
ระบบกำรเลี้ยงดูทดแทนและสถำนรับเล้ียงเด็ก และ
พระรำชบัญญัตคุ้ิมครองเดก็กไ็ม่ได้ห้ำมกำรลงโทษด้วย
วิธีรุนแรง อย่ำงไรก็ตำม กำรลงโทษด้วยวิธีรุนแรง
อำจถอืเป็นกำรท�ำร้ำยร่ำงกำยและมคีวำมผดิทำงอำญำ

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษำ พ.ศ. 2543 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546

ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์

กำรห้ำม 
กำรเกณฑ์ทหำร

ชำยไทยทกุคนตอ้งลงบญัชทีหำรกองเกนิเมือ่อำยคุรบ 
18 ปี และเมื่ออำยุ 21 ปี ต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือก
เป็นทหำรกองประจ�ำกำร

ไม่มกีฎหมำยใดห้ำมและก�ำหนดให้กำรตรวจเลอืกและ/
หรือกำรใช้เด็กโดยกองทัพหรือกองก�ำลังติดอำวุธ
เป็นควำมผิดอย่ำงชัดเจน และไม่มีกฎหมำยที่เปิดให้
สำมำรถปฏิเสธกำรเกณฑ์ทหำร

รัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560

พระรำชบัญญัติ 
รับรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497

อำยุขัน้ต�่ำส�ำหรับ 

ควำมรับผิดทำงอำญำ
12 ปี (มผีลบังคบัใช้เมือ่เดือนพฤษภำคม 2565) ส�ำหรบั
ผูก้ระท�ำผดิทีม่อีำย ุ14-17 ปี ศำลจะพจิำรณำถงึควำม
รูร้บัผดิชอบในแต่ละกรณ ีและส�ำหรับผู้มอีำยุ 17-20 ปี 
ศำลอำจสั่งลงโทษโดยลดโทษให้

ประมวลกฎหมำยอำญำ 
พ.ศ. 2499

อำยุขัน้ต�่ำของ 

กำรจ้ำงแรงงำนเด็ก
อำยุขั้นต�่ำของกำรจ้ำงแรงงำนเด็กคือ 15 ปี และ
ห้ำมเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี ท�ำงำนอันตรำย

พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน พ.ศ. 2541

กำรมีเพศสัมพันธ์ 
กับเพศเดียวกัน 
โดยสมยอม

ไม่มีกฎหมำยห้ำมกำรมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
โดยสมยอม

ประมวลกฎหมำยอำญำ 
พ.ศ. 2499
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กรอบนโยบำยและกฎหมำยในภำพรวมสนับสนุนและตระหนักถึงควำมต้องกำรเฉพำะและข้อควรค�ำนึงส�ำหรับเด็กและเยำวชน 
อย่ำงน้อยก็ในระดับหนึ่ง และให้ควำมส�ำคัญกับควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ  ในกำรตอบสนอง กำรป้องกัน และ
กำรส่งเสริมสุขภำพจิต

กำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมส�ำหรับเด็กและเยำวชนในประเทศไทย

ขณะที่กำรตอบสนองต่อปัญหำสุขภำพจิตส่วนใหญ่เป็นกำรบริหำรจัดกำรกำรบ�ำบัดรักษำโดยหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 
แต่ก็มีตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรมำกมำยทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่ริเริ่มโดยหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ สวัสดิกำรสังคม 
และยุติธรรม เพื่อปรับปรุงกำรค้นหำเด็กที่มีปัญหำทำงสุขภำพจิตและประเมินสภำพจิตใจ กำรบริหำรจัดกำรแบบสหวิชำชีพ 
โครงกำรต่ำง ๆ ในโรงเรียน กำรคุ้มครองเด็ก และกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อขจัดปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ

บริกำรช่วยเหลือส�ำหรับเด็กและเยำวชนซ่ึงมีปัญหำสุขภำพจิต
กำรประสำนงำนและก�ำกับดูแลกำรให้บริกำรบ�ำบัดรักษำทำงจิตเป็นควำมรับผิดชอบและกำรก�ำกับดูแลของกรมสุขภำพจิต 
กระทรวงสำธำรณสุข ดงันัน้ กำรด�ำเนนิกำรส่วนใหญ่จึงเป็นกำรบ�ำบัดรกัษำ โดยเป็นส่วนหน่ึงของบรกิำรสำธำรณสุขในเขตสุขภำพ
ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี 2549 รัฐบำลไทยได้จัดสรรทรัพยำกรจ�ำนวนมำกเพื่อแก้ไขปัญหำสุขภำพจิต ซึ่งรวมถึง
กำรปฏิรูประบบสุขภำพจิตเพื่อปรับปรุงกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำและกำรมีควำมคิดที่จะฆ่ำตัวตำยโดยอำศัยอำสำสมัครชุมชน 
โรงพยำบำลชุมชน และสถำนพยำบำลต่ำง ๆ รวมทั้งกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบ�ำบัดรักษำ และควำมพยำยำมในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต อย่ำงไรก็ตำม สุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่นจ�ำเป็นต้องได้รับควำมส�ำคัญเพิ่มขึ้นอีกและบริกำรสุขภำพ
ที่จัดในปัจจุบันก็มักจะขำดควำมละเอียดอ่อนต่อควำมต้องกำรของกลุ่มดังกล่ำว7

กำรคัดกรองและกำรค้นหำเด็กที่มีปัญหำสุขภำพจิต

ประเทศไทยมีกำรด�ำเนินกำรคัดกรองด้ำนสุขภำพจิตอย่ำงเป็นกิจลักษณะโดยหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ สวัสดิกำร
สังคม และยุติธรรม โดยในส่วนหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข ประเทศไทยมีระบบระดับประเทศส�ำหรับกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำ
และกำรมีควำมคิดฆ่ำตัวตำย โดยมีเครื่องมือที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันท่ีใช้โดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข (ท้ังในสถำนพยำบำลและ
ในชุมชน) ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำสองค�ำถำม (2Q) แบบประเมินโรคซึมเศร้ำเก้ำค�ำถำม (9Q) เพื่อประเมินระดับ
ควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำ และแบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำยแปดค�ำถำม (8Q)8 ทั้งนี้ กำรขำดเครื่องมือคัดกรองเพื่อใช้กับเด็ก
และวัยรุ่นโดยเฉพำะเคยเป็นช่องว่ำงของระบบดังกล่ำว และได้รับกำรแก้ไขโดยสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกยูนิเซฟให้จัดท�ำแบบสอบถำมสุขภำพผู้ป่วยส�ำหรับวัยรุ่นฉบับภำษำไทย 
(Patient Health Questionnaire for Adolescents) ซึ่งเป็นแบบสอบถำมสั้น ๆ ให้ตอบด้วยตัวเองเพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้ำ 
นอกจำกน้ัน ยังมีกำรพัฒนำคู่มือเพื่อช่วยเจ้ำหน้ำท่ีด่ำนหน้ำ เช่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขชุมชนและครู ในกำรคัดกรองและ
ส่งต่อเด็กและเยำวชนที่เป็นโรคซึมเศร้ำ และกำรน�ำร่องระบบ Child Shield ในเขตสุขภำพที่ 8 ซึ่งเป็นนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลเพื่อกำรเฝ้ำระวัง โดยอำศัยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรคำดกำรณ์ในกำรคัดกรองและติดตำมเด็กและครอบครัว
ท่ีมีควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรง กำรแสวงประโยชน์ กำรละเมิด และกำรทอดทิ้ง ระบบดังกล่ำวใช้ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูล
ของศนูย์พึง่ได้ของโรงพยำบำลต่ำง ๆ  ในกำรระบปัุจจัยทีห่ลำกหลำยทีช่ีใ้ห้เหน็ว่ำเดก็อำจก�ำลงัตกอยูใ่นควำมเสีย่งต่อควำมรนุแรง 
ระบบดังกล่ำวระบุเด็กและครอบครัวที่อำจต้องกำรบริกำรด้ำนสุขภำพจิต พร้อมทั้งช่วยเชื่อมโยงให้ได้รับกำรสนับสนุนที่จ�ำเป็น 
เช่น หลักสูตรกำรเลี้ยงดูบุตรเพื่อสุขภำพดีตลอดช่วงชีวิต (Parenting for Lifelong Health)

ประเทศไทยมีบริกำรสำยด่วนสุขภำพจิต 1323 เพื่อกำรค้นหำปัญหำสุขภำพจิตและส่งต่อ (ขอรับบริกำร) ด้วยตัวเอง ซึ่งริเริ่มโดย
สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์ และเว็บไซต์ “ตรวจเช็คสุขภำพใจ” https://checkin.dmh.go.th/register.
php?formType=1 ซึ่งมีแบบประเมินและคัดกรองเบื้องต้นด้วยตัวเองส�ำหรับประชำชนทั่วไป รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นอำยุต�่ำกว่ำ 
18 ปี ทั้งนี้ ในปี 2562 มีวัยรุ่นอำยุ 11-19 ปี ประมำณ 10,000 คน ขอรับบริกำรโดยผ่ำนสำยด่วนสุขภำพจิต 1323 โดยปัญหำ
ที่พบมำกที่สุดในกำรขอรับบริกำร ได้แก่ ปัญหำควำมเครียดและควำมกังวล (ร้อยละ 51) ปัญหำควำมสัมพันธ์ (ร้อยละ 21) และ
โรคซึมเศร้ำ (ร้อยละ 10)9

นอกเหนือจำก หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำย
ตั้งแต่ปี 2547 ให้โรงเรียนทุกแห่งต้องพัฒนำระบบดูแลสุขภำพจิตร่วมกับกรมสุขภำพจิต ระบบดังกล่ำวมีห้ำองค์ประกอบ ได้แก่ 

https://checkin.dmh.go.th/register.php?formType=1%20ใน
https://checkin.dmh.go.th/register.php?formType=1%20ใน
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1) กำรท�ำควำมรู้จักนักเรียน 2) กำรคัดกรองสุขภำพจิต 3) กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำ 4) กำรบริหำรจัดกำรและกำรป้องกัน 
และ 5) กำรส่งต่อให้ผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิต ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้มีกำรริเริ่มโครงกำร School 
Health HERO (Health and Educational Reintegrating Operation) เพื่อสนับสนุนกำรคัดกรองและให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
จิตให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โครงกำรดังกล่ำวเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรมสุขภำพจิต 
และคณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง โดยกำรสนับสนุนของยูนิเซฟ โดยเป็นกำร
ใช้ฐำนข้อมูลและแอปพลิเคช่ันในกำรช่วยครูติดตำมและบริหำรจัดกำรนักเรียนซึ่งมีปัญหำด้ำนพฤติกรรม อำรมณ์ และสังคม 
แอปพลิเคชั่นดังกล่ำวช่วยครูในกำรประเมินและติดตำมควำมเป็นอยู่ของเด็กโดยใช้แบบสังเกตอำกำรเก้ำข้อ (9S) เพื่อคัดกรอง
ปัญหำพฤติกรรม ได้แก่ สมำธิสั้น เหม่อลอย ขำดควำมอดทนในกำรรอ หงุดหงิดง่ำย เบื่อและท้อใจ ไม่ต้องกำรไปโรงเรียน 
ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือกลั่นแกล้งเพื่อน และขำดเพื่อน อย่ำงไรก็ดี ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำกำรคัดกรองในโรงเรียนมีควำมท้ำทำย
หลำยประกำร ประกำรแรกคือนักเรยีนยงัไม่ไว้ใจครูว่ำจะเกบ็ผลกำรคดักรองเป็นควำมลับและทศันคติของครตู่อปัญหำสุขภำพจติ 
ดังนั้น จึงเสี่ยงต่อกำรถูกตีตรำเมื่อถูกคัดกรองโดยระบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อไม่มีบริกำรสนับสนุนรองรับอย่ำงเพียงพอ 
นอกจำกนั้น ครูยังพบว่ำกำรคัดกรองมีควำมซับซ้อน (มีแบบสอบถำมให้เลือกใช้มำกมำย แต่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมให้สำมำรถ
ใช้งำนแบบสอบถำมเหล่ำนั้นได้) อีกทั้งต้องเสียเวลำค่อนข้ำงมำกและใช้งำนยำก โดยไม่มีช่องทำงกำรส่งต่อที่ชัดเจนหำกพบว่ำ
นักเรียนต้องกำรกำรสนับสนุนด้ำนสุขภำพจิต

นักสังคมสงเครำะห์ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรเด็ก กำรคุ้มครองเด็ก และยุติธรรม มีภำรกิจในกำรคัดกรองและส่งต่อผู้มีปัญหำ
ด้ำนพฤตกิรรมและสขุภำพจติเช่นกนั ทัง้ในหน่วยงำนภำครฐั ได้แก่ กรมกจิกำรเดก็และเยำวชน กรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั 
ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน และศำลเยำวชนและครอบครัว 
รวมถึงองค์กรเอกชนซึ่งท�ำงำนด้ำนสวัสดิกำรและกำรคุ้มครองเด็ก รวมทั้งในกระบวนกำรยุติธรรม ทั้งน้ี นักสังคมสงเครำะห์ 
นักพัฒนำชุมชน และองค์กรเอกชน มีบทบำทส�ำคัญในกำรเฝ้ำระวังและคัดกรองเด็กท่ีมีปัญหำสุขภำพจิตในชุมชน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่กำรเฝ้ำระวงัครอบครัวหรือชุมชนทีมี่ควำมเสีย่งสงู เช่น ครอบครวัทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกข้อจ�ำกดัในสถำนกำรณ์โควิด-19 
หรือผู้ให้กำรดูแลเสียชีวิต หรือครอบครัวที่ประสบกับสถำนกำรณ์ด้ำนมนุษยธรรม หรือสถำนกำรณ์ขัดแย้ง ทั้งนี้ กรมกิจกำรเด็ก
และเยำวชนมกีำรคดักรองเดก็ทีม่คีวำมเสีย่งในชมุชน โดยมีกำรประสำนงำนและได้รบักำรสนับสนุนด้ำนกำรส่งต่อจำกหน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุข

ช่องทำงกำรส่งต่อ

ประเทศไทยมีระบบกำรส่งต่อเพื่อรับกำรบ�ำบัดรักษำอยู่แล้ว ทั้งภำยในและระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  อย่ำงไรก็ตำม ระบบเหล่ำนี ้
ส่วนใหญ่ต้องอำศัยกลไกไม่เป็นทำงกำรแทนทีจ่ะมขีัน้ตอนและกระบวนกำรส่งต่อทีเ่ป็นมำตรฐำนเดียวกัน ส�ำหรับหน่วยงำนด้ำน
สำธำรณสุข กรณีที่ตรวจพบโดยบุคลำกรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชำญหรือโดยสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิจะถูกส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชำญใน
สถำนพยำบำลเฉพำะทำงในระดับตติยภูมิ แต่กำรไม่มีผู้เชี่ยวชำญท่ีผ่ำนกำรอบรมหรือมีสมรรถนะในกำรดูแลควำมผิดปกติ
ทำงจิตหรือปัญหำด้ำนพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นในสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิท�ำให้เด็กจ�ำนวนมำกต้องถูกส่งต่อไปยัง
สถำนพยำบำลเฉพำะทำง และต้องรอรับกำรบ�ำบัดกำรรักษำเป็นระยะเวลำนำน กรมสุขภำพจิตได้ก�ำหนดแนวทำงและขั้นตอน
กำรส่งต่อเด็กที่มีปัญหำสุขภำพจิตให้ผู้เชี่ยวชำญเพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิต เช่น กำรก�ำหนดให้ส่งต่อเด็ก
ท่ีมปัีญหำสุขภำพจติให้ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงหลงัจำกได้รบักำรบ�ำบดัรกัษำทัง้โดยใช้ยำและไม่ใช้ยำเป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมเดอืน 
แต่อำกำรยังไม่ดีขึ้น นอกจำกนั้น ยังได้ก�ำหนดแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยทำงจิตเวชฉุกเฉินรวมทั้งเงื่อนไขในกำรส่งต่อให้
สถำนพยำบำลเฉพำะทำงในระดบัตติยภมู ิอย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนในด้ำนอื่น ๆ  ยงัไม่มกีระบวนกำรและกลไกกำรส่งต่อที่ชดัเจน
เท่ำกบัหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุ และยงัคงมอีปุสรรคด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและข้อจ�ำกัดทีท่�ำให้ต้องพึง่พำกลไกทีไ่ม่เป็นทำงกำร

ส�ำหรับหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ กรณีที่ค้นพบนักเรียนที่มีปัญหำทำงสุขภำพจิตโดยผู้ให้ค�ำปรึกษำเยำวชน 
นักจิตวิทยำโรงเรียน หรือครู จะถูกส่งต่อให้ครูประจ�ำชั้นเป็นอันดับแรก เพื่อแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองและแนะน�ำให้พำเด็กไปรับ
กำรบ�ำบัดรักษำ แต่ควำมท้ำทำยส�ำคัญคือกำรท�ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงควำมส�ำคัญและก้ำวข้ำมกำรตีตรำทำงสังคม
ต่อปัญหำสุขภำพจิต ทั้งนี้ ครูแนะแนวมีบทบำทในกำรประสำนงำนกับแผนกจิตเวชของโรงพยำบำลในพื้นที่หรือศูนย์ส่งเสริม 
สุขภำพของโรงพยำบำลในระดับชุมชนให้อ�ำนวยควำมสะดวกกำรส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชำญ อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดแคลนครูแนะแนว
ในโรงเรยีนต่ำง ๆ  ท�ำให้ควำมรบัผดิชอบดงักล่ำวอำจตกเป็นของครซูึง่อำจไม่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและได้รบักำรสนบัสนนุเกีย่วกบั
เรื่องดังกล่ำว โดยที่ระบบกำรส่งต่อในโรงเรียนยังต้องอำศัยกลไกอย่ำงไม่เป็นทำงกำร จึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรที่เป็นทำงกำรมำกขึ้น ได้แก่ โครงกำรเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) 
และโครงกำร School Health HERO ซึ่งมีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรคัดกรอง กำรดูแลเบื้องต้น และกำรส่งต่อ
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เด็กและวัยรุ่นท่ีเป็นเหยื่อกำรล่วงละเมิด กำรใช้ควำมรุนแรง หรือกำรทอดทิ้ง จะถูกส่งไปยังบ้ำนพักเด็กและครอบครัวของ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเปิดบริกำรตลอด 24 ชั่วโมงในทุกจังหวัด ทั้งนี้ เด็กมักจะถูกส่งมำจำก
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม โดยอำจเป็นต�ำรวจหรือพนักงำนสอบสวน ซึ่งต้องท�ำงำนร่วมกับนักสังคมสงเครำะห์ในกรณีที่
เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี นอกจำกนั้น ศำลเยำวชนและครอบครัวยังมีบันทึกควำมเข้ำใจกับศูนย์พึ่งได้ของโรงพยำบำลต่ำง ๆ 
ซึ่งมีภำรกิจครอบคลุมกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตด้วย เพื่อให้มีนักจิตวิทยำมำช่วยด�ำเนินกำรคัดกรองและประสำนงำน 
กำรส่งต่อไปรับกำรบ�ำบัดรักษำ

องค์กรเอกชนมีบทบำทส�ำคัญในระบบกำรส่งต่อ เพรำะองค์กรเหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งกับชุมชนและหน่วยงำนของรัฐ 
โดยมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวงัเดก็หรอืครอบครวัท่ีมคีวำมเสีย่งและประสำนงำนในกำรส่งต่อหรอืเช่ือมโยงให้ได้รบักำรบ�ำบดัรกัษำ 
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ องค์กรเอกชนมีชั่วโมงกำรท�ำงำนและกำรด�ำเนินงำนที่ยืดหยุ่นกว่ำหน่วยงำนภำครัฐ จึงสำมำรถ
ตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนอกเวลำรำชกำรได้ดีกว่ำ และกำรด�ำเนินงำนที่ไม่ต้องอยู่ภำยใต้ระเบียบรำชกำร
ที่ต้องมีกำรขออนุมัติคือข้อได้เปรียบขององค์กรเอกชน ซึ่งท�ำให้กำรประสำนงำนกำรส่งต่อและกำรเข้ำถึงบริกำรเกิดข้ึนภำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม

ระบบกำรส่งต่อส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นถูกระบุว่ำเป็นอุปสรรคส�ำคัญในกำรให้บริกำรช่วยเหลือและกำรบ�ำบัดรักษำ โดยผู้แทน
หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องระบุปัญหำต่ำง ๆ  ได้แก่ ควำมซบัซ้อนของระบบรำชกำรและกระบวนกำรส่งต่อทีใ่ช้เวลำ เครือ่งมอืทีไ่ม่เพยีงพอ 
ขั้นตอนกำรส่งต่อซึ่งต้องอำศัยเครือข่ำยที่ไม่เป็นทำงกำร และกำรขำดแคลนสถำนพยำบำลและผู้เช่ียวชำญท่ีจะรับกำรส่งต่อ 
ในระบบสำธำรณสุข กำรขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมในสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิท�ำให้มีกำรส่งต่อ
ไปยังสถำนพยำบำลระดับตติยภูมิในปริมำณที่มำกเกินไป ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยต้องรอรับกำรบ�ำบัดรักษำเป็นระยะเวลำนำน และ
ครอบครัวมักจะต้องเดินทำงไกลเพื่อไปรับบริกำร ควำมท้ำทำยดังกล่ำวเกิดขึ้นกับหน่วยงำนในด้ำนอื่น ๆ เช่นกัน โดยกำร
ต้องพ่ึงพำแต่กำรบ�ำบัดรักษำในสถำนพยำบำลได้ส่งผลกระทบต่อระบบกำรส่งต่อภำยในหน่วยงำนแต่ละด้ำนรวมท้ังกำรส่งต่อ
ให้หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข นอกจำกนั้น กำรขำดระบบกำรส่งต่อที่มีประสิทธผิลและอุปสรรคในกำรเขำ้ถงึกำรบ�ำบัดกำรรักษำ
ดังกล่ำวท�ำให้กำรคัดกรองกลำยเป็นกำรตีตรำทำงสังคมต่อเด็กและครอบครัว 

กำรจัดกำรปัญหำสุขภำพจิตและกำรให้กำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง

กำรบ�ำบดัรกัษำผู้มปัีญหำสขุภำพจติเป็นควำมรบัผดิชอบของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุเป็นหลกั ประเทศไทยมีโรงพยำบำลจติเวช 
19 แห่ง แผนกจิตเวชในโรงพยำบำล 104 แห่ง หน่วยให้บริกำรผู้ป่วยในเฉพำะด้ำนนิติจิตเวช 1 แห่ง และสถำนที่พักพิงและ
บ�ำบัดผู้ป่วยจิตเวช 2 แห่ง10 ในจ�ำนวนนี้ มีเพียง 5 แห่งที่ให้กำรดูแลผู้ป่วยในที่เป็นเด็กและวัยรุ่นเป็นกำรเฉพำะ สรุปสถำนกำรณ์
สุขภำพจิตในประเทศไทย ปี 2560 (Thailand Mental Health Atlas 2017) ระบุว่ำ ผู้มีโรคทำงจิตเวชขั้นรุนแรงจ�ำนวน 
537,000 คน ได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลในปี 2559 โดยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่10 และกำรศึกษำสถิติด้ำนสำธำรณสุข 
ของไทยในปี 2553 พบว่ำ มีกำรรับวัยรุ่นที่มีอำกำรทำงจิตประมำณ 3,000 คน เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำในโรงพยำบำล11 และ
ระยะเวลำที่วัยรุ่นเข้ำรับกำรรักษำด้ำนสุขภำพจิตในโรงพยำบำลคือ 8.49 วันโดยเฉลี่ย โดยยังไม่รวมวัยรุ่นที่เข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำลเนือ่งจำกได้รบับำดเจ็บและได้รบัสำรพษิจ�ำนวน 27,000 คน ซึง่บำงส่วนอำจจะเกดิจำกกำรท�ำร้ำยตวัเอง11 ประเทศไทย
มีสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพจิตส�ำหรับผู้ป่วยนอกจ�ำนวน 830 แห่ง โดยเป็นสถำนบริกำรเฉพำะส�ำหรับเด็กและวัยรุ่น 62 แห่ง10 
กำรศึกษำสถิติเมื่อปี 2553 พบว่ำ มีวัยรุ่นจ�ำนวน 165,000 คน ไปพบแพทย์เนื่องจำกมีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตและพฤติกรรม11 
บริกำรเฉพำะทำงส�ำหรับเด็กที่มีปัญหำด้ำนพัฒนำกำรและมีพัฒนำกำรช้ำ เช่น ออทิซึม โรคสมำธิสั้น ภำวะสมองพิกำร และ
ควำมผิดปกติในกำรเรียนรู้ มีที่สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ โรงพยำบำลยุวประสำรทไวทโยปถัมภ์ สถำบันสุขภำพจิตเด็ก
และวยัรุน่ภำคใต้ และสถำบนัรำชำนกุุล12 นอกจำกนัน้ สถำบนัสขุภำพจติเดก็และวยัรุน่รำชนครนิทร์ยงัมีบรกิำรข้อมลูด้ำนสขุภำพจติ 
กำรประเมินสุขภำพจิต และกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ 

เพื่อแบ่งเบำภำระของผู้เชี่ยวชำญและสถำนพยำบำลเฉพำะทำงระดับตติยภูมิ กำรปฏิรูปบริกำรสุขภำพจิตในประเทศไทย
ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับทักษะของเจ้ำหน้ำสำธำรณสุขในระดับชุมชน (อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน) 
พยำบำล และผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิในกำรประเมินและให้กำรบ�ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพจิต13 
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีข้อมูลที่จ�ำกัดเก่ียวกับประสิทธิภำพของควำมริเร่ิมดังกล่ำวในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่น 
ทั้งนี้ ในระดับชุมชน เจ้ำหน้ำที่สวัสดิกำรสังคม รวมถึงนักสังคมสงเครำะห์และนักจิตวิทยำ (เจ้ำหน้ำท่ีระดับท้องถิ่น
ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) มีบทบำทในกำรท�ำงำนร่วมกับองค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และสถำนบริกำรสุขภำพ เพื่อให้บริกำรสวัสดิกำรสังคมและกำรคุ้มครอง รวมทั้งกำรสนับสนุนแก่เด็กและครอบครัวที่ต้องกำร
ให้ได้รับกำรส่งต่อเพื่อรับกำรบ�ำบัดรักษำ
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อย่ำงไรก็ตำม ผูใ้ห้สมัภำษณ์ระบุว่ำ กำรขำดกำรตระหนกัถึงควำมส�ำคัญของปัญหำสุขภำพจติในกลุ่มนกัสังคมสงเครำะห์ ภำระงำน 
และกำรขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุกบัหน่วยงำนด้ำนสวสัดกิำรสงัคมเป็นควำมท้ำทำยหลกัในทำงปฏบิตัิ 
ปัจจุบัน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนมีสถำนรับเลี้ยงเด็กในสังกัดมำกกว่ำ 2,000 แห่ง และสถำนพัฒนำและฟื้นฟูเด็ก 107 แห่ง 
ซึ่งให้บริกำรแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหำทำงจิตเวชหรือปัญหำสุขภำพจิตอื่น ๆ โดยมีนักจิตวิทยำด�ำเนินกำรประเมิน ให้กำรดูแล 
และส่งต่อไปยงัหน่วยงำนรบัผดิชอบ อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดแคลนนกัจิตวทิยำในสถำนพฒันำและฟ้ืนฟเูดก็ รวมทัง้นกัวชิำชพีอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยำบำล ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กในกำรได้รับกำรดูแลแบบสหวิชำชีพในระยะเวลำที่เหมำะสม กำรต้องพึ่งพิง
แต่บริกำรของสถำนบริกำรที่เกี่ยวข้องและควำมสนใจที่จ�ำกัดต่อกำรดูแลในระดับครอบครัวและชุมชนคืออุปสรรคส�ำคัญ
ต่อกำรขยำยกำรเข้ำถึงบริกำรส�ำหรับเด็กและครอบครัว14

ในโรงเรียน กรมสุขภำพจิตได้พัฒนำโครงกำรเพื่อสนับสนุนครู รวมท้ังนักจิตวิทยำในโรงเรียนท่ีมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร 
ในกำรดูแลปัญหำสุขภำพจิตและพฤติกรรมท่ีไม่ซับซ้อน โดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งต่อให้สถำนพยำบำล โดยมีกำรด�ำเนินโครงกำร
เสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) ในโรงเรียนทุกแห่ง ซึ่งเป็นกำรอบรมเป็นเวลำสองวัน 
เพื่อพัฒนำครูให้มีทักษะในกำรปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหำด้ำนอำรมณ์และพฤติกรรม นอกจำกนั้น ยังมีโครงกำรสนับสนุน
ผูใ้ห้ค�ำปรึกษำเยำวชนในโรงเรยีนมัธยมต้นทัว่ประเทศในกำรส่งเสรมิกำรเฝ้ำระวงั กำรสนบัสนนุในกลุม่เพือ่น และกำรให้ค�ำปรกึษำ 
(ดูหัวข้อ “กำรป้องกัน” ด้ำนล่ำง) ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ ควำมท้ำทำยส�ำคัญคือผู้ให้ค�ำปรึกษำเยำวชนและครูจ�ำนวนมำก
ขำดทักษะในกำรรับมือกับนักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพจิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะในกำรปรับพฤติกรรมและกำรให้ค�ำปรึกษำ

ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ได้ริเริ่มโครงกำรสุขภำพจิตโรงเรียน ซึ่งเป็นบริกำรจิตเวชชุมชน 
ในโรงเรียนบำงแห่งในสังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้ำระวังปัญหำสุขภำพจิตที่อำจเกิดข้ึนในชุมชน 
แทนที่จะรอให้ผู้ป่วยมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และครู โครงกำรดังกล่ำว
มีทีมสหวิชำชีพ ประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ ครู และนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  ได้แก่ กำรคัดกรอง 
กำรประเมิน กำรสังเกตกำรณ์ในห้องเรียน กำรสัมภำษณ์ กำรประเมินครอบครัว กำรเย่ียมนักเรียนที่บ้ำน กำรให้ควำมรู้และ
ให้ค�ำปรึกษำแก่ครอบครวั กำรให้ค�ำปรกึษำแก่คร ูกำรจดักำรศกึษำทีป่รบัให้สอดคล้องกบัผูเ้รยีน กำรบ�ำบดัรกัษำโดยทมีสหวชิำชพี 
และกำรติดตำมผล

ส�ำหรับหน่วยงำนด้ำนยุตธิรรม ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษำเพื่อแนะน�ำช่วยเหลือผู้เสียหำยและครอบครัวในศำลเยำวชนและ
ครอบครวัในแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศมำตัง้แต่ปี 2554 โดยผูพ้พิำกษำอำจมคี�ำสัง่ให้เดก็ทีก่ระท�ำผดิกฎหมำยได้รบักำรบ�ำบดัรกัษำ
และฟ้ืนฟทูำงจติเวชกบัศนูย์ดงักล่ำว แทนทีจ่ะถกูส่งไปสถำนพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยำวชน ซึง่มกัท�ำให้เดก็ถกูตตีรำทำงสงัคม 
โดยมีทีมสหวิชำชีพ ประกอบด้วยนักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ และผู้พิพำกษำสมทบ เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ อย่ำงไรก็ตำม 
ด้วยอุปสรรคในกำรสรรหำนักจิตวิทยำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ จึงได้มีกำรฝึกอบรมผู้พิพำกษำสมทบให้มีทักษะ
กำรให้ค�ำปรึกษำเพื่อรับบทบำทดังกล่ำวแทน15 นอกจำกนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์จำกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมระบุว่ำ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนมีกำรท�ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ (รวมถึงนักจิตวิทยำ) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำก
หน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตแก่เด็กและวัยรุ่นที่กระท�ำผิดกฎหมำย รวมทั้งที่เป็นเหยื่ออำชญำกรรม

ประเทศไทยมีตัวอย่ำงมำกมำยของกำรให้กำรดูแลแบบออนไลน์ อำทิ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) และยูนิเซฟได้ร่วมกัน
จดัท�ำห้องสนทนำออนไลน์ ‘LoveCare Station’ เพือ่ให้ค�ำปรึกษำแก่วยัรุ่นอำยุ 10-19 ปีโดยนักจิตวทิยำอำชพี16,17 โดยครอบคลมุ
ประเด็นต่ำง ๆ  เช่น สขุภำพจิตและควำมเป็นอยู ่กำรกลัน่แกล้ง และกำรส่งต่อให้หน่วยงำนให้บรกิำร โดยระหว่ำงปี 2560 – 2563 
มีวัยรุ่นกว่ำ 55,000 คน ได้รับค�ำปรึกษำแบบออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มดังกล่ำว16,17 นอกจำกนั้น ส�ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
มีบริกำรให้ค�ำปรึกษำและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพแก่วัยรุ่นโดยผ่ำนแอปพลิเคชั่นไลน์ (Teen Club) และบริษัทอูก้ำ (Ooca) 
ซ่ึงเป็นสตำร์ทอัพ ได้พัฒนำแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเชื่อมโยงผู้ใช้งำนกับเครือข่ำยนักจิตวิทยำและจิตแพทย์
เพื่อรับค�ำปรึกษำและบริกำรอื่น ๆ โดยมีกำรเปิดตัวแพลตฟอร์มดังกล่ำวเมื่อปี 2560 จนปัจจุบัน มีผู้ใช้งำนถึง 63,000 คน 
อย่ำงไรกด็ ีไม่ปรำกฏข้อมลูว่ำมผีูใ้ช้บรกิำรทีเ่ป็นเดก็และวยัรุ่นจ�ำนวนเท่ำใด18 ทัง้น้ี เร่ิมมีกำรน�ำบริกำรแบบออนไลน์มำใช้กับเดก็ 
ท่ีมคีวำมบกพร่องทำงพฒันำกำร เช่น มกีำรจดักำรเรยีนรูผ่้ำนเวบ็ไซต์ส�ำหรบัเดก็ทีเ่ป็นโรคออทซิมึ โดยเป็นกำรเรียนรูผ่้ำนเรือ่งรำวและ
กำรเล่นเกมท่ีให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งพบว่ำช่วยปรับปรุงพฤติกรรมและควำมรู้สึกเข้ำอกเข้ำใจหลังจำกได้เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นเวลำสำมเดือน19 และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย สมำคมสะมำริตันส์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระหว่ำง
ประเทศจำกสหรำชอำณำจักร ได้ให้บริกำรสำยด่วนฉุกเฉิน ซึ่งมีอำสำสมัครที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมคอยให้ค�ำปรึกษำ อย่ำงไรก็ดี 
บรกิำรดังกล่ำวไม่ได้มเีดก็และวัยรุน่เป็นกลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ ขณะทีก่ระทรวงยุติธรรมได้จดัให้มบีรกิำรให้ค�ำปรกึษำแบบออนไลน์
โดยผ่ำนระบบกำรแพทย์ทำงไกลแก่เด็กทีก่ระท�ำผดิกฎหมำยในระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 เพือ่ให้เกดิควำมต่อเน่ือง
ในกำรรักษำ
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กำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิตที่เกิดจำกสังคมรอบตัว
กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ป้องกันปัญหำสุขภำพจติด้วยกำรขจดัปัจจัยเสีย่งและส่งเสริมปัจจยัเชิงป้องกนัมคีวำมส�ำคญัต่อกำรส่งเสรมิสุข
ภำพจิตและควำมเป็นอยู่ของเด็กและวัยรุ่น กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภำพแวดล้อมที่เด็กและวัยรุ่นอำศัย เติบโต เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในสังคม ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ให้กำรดูแล และเพื่อนฝูง 
ในสองสำมปีทีผ่่ำนมำ มคีวำมรเิริม่จ�ำนวนมำกเพือ่ส่งเสรมิควำมรูเ้รือ่งสขุภำพจติและป้องกนัควำมผดิปกตทิำงจติในเดก็และวัยรุน่ 
ในประเทศไทย หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ ยุติธรรม และสวัสดิกำรสังคม รวมทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรเยำวชน 
ล้วนมีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนโครงกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิต ซึ่งมีประชำชนท่ัวไป นักเรียนและครู ผู้ปกครอง และ
เด็กและวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง เป็นกลุ่มเป้ำหมำย

กำรสร้ำงต้นทุนด้ำนสุขภำพจิตรำยบุคคล

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิไรท์ทูเพลย์ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดท�ำเอกสำร 
“แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพือ่พฒันำทักษะชีวติแห่งศตวรรษที ่21” โดยเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรของกระทรวงศกึษำธกิำร 
เพื่อให้ครูทุกคนมีแนวทำงในกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ทักษะชีวิตเข้ำกับกำรเรียนในห้องเรียน แนวทำงดังกล่ำวครอบคลุม
กำรเรียนรู้ด้ำนอำรมณ์และสังคม รวมทั้งควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต ทั้งนี้ แม้เอกสำรดังกล่ำวจะมีเนื้อหำครบถ้วนและเข้ำถึงได้ง่ำย 
เยำวชนทีเ่ข้ำร่วมกำรสมัภำษณ์และกำรสมัมนำเชิงปฏบิตักิำรระบวุ่ำ ยงัมช่ีองว่ำงของควำมรูด้้ำนสขุภำพจติในหลกัสูตรกำรศกึษำ
ของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะด้ำนจิตสังคม

ในระดบัทีแ่คบลงมำ มตีวัอย่ำงล่ำสดุของกำรใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่สนบัสนนุกำรศกึษำด้ำนสุขภำพจติในโรงเรยีน 
อำทิ มีกำรทดลองใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภำพจิตของวัยรุ่นในภำคใต้ของไทย20 โดยมีนักเรียน 180 คน 
จำกโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำร และครู 12 คน ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอน โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรศึกษำกึ่งทดลอง 
โดยมีกำรแบ่งนักเรียนเป็นสำมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่ำวร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่ำวตำมล�ำพัง 
และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่ำว แพลตฟอร์มดังกล่ำว ซึ่งมีชื่อว่ำ ‘DepisNet-Thai’ ประกอบด้วยหน่วยกิจกรรม
ซึง่ผูใ้ช้งำนต้องเข้ำร่วมสปัดำห์ละ 1 ชัว่โมง ตดิต่อกนั 7 สปัดำห์ เพือ่เรยีนรูแ้ละพฒันำทกัษะกำรส�ำรวจและดแูลตัวเองในประเดน็ต่ำง ๆ  
เช่น ควำมเครยีด ควำมเป็นอยูท่ำงร่ำงกำย ควำมสมัพนัธ์ในครอบครวั และควำมสมัพันธ์กบัเพือ่น ทัง้นี ้แม้กำรประเมนิผลโครงกำร
ดังกล่ำวจะไม่แสดงให้เห็นกำรปรับปรุงอย่ำงมีนัยส�ำคัญของอำกำรซึมเศร้ำ เครียด หรือควำมพึงพอใจของนักเรียน แต่วัยรุ่น
ก็ให้กำรยอมรบัแพลตฟอร์มดังกล่ำวเป็นช่องทำงในกำรเรยีนรูด้้ำนสขุภำพจติ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุม่ทีใ่ช้แพลตฟอร์มดงักล่ำว
ตำมล�ำพัง21

มีตัวอย่ำงอีกมำกมำยของโครงกำรน�ำร่องและโครงกำรขนำดเล็กท่ีด�ำเนินกำรในโรงเรียนเพื่อขจัดปัจจัยเส่ียงบำงด้ำน เช่น 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเกินพอดีและกำรติดเกม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือพัฒนำทักษะกำรควบคุมตัวเอง และกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง ทักษะทำงสังคม และกำรแก้ไขพฤติกรรมเสพติด ซึ่งพบว่ำได้ผล
ในระดับหนึ่ง21,22

ภำคธรุกจิมบีทบำทในกำรป้องกนัปัญหำสขุภำพจติและกำรพฒันำเครือ่งมอืเพือ่สนบัสนนุกำรเรยีนรูด้้ำนอำรมณ์และสงัคมได้เช่นกัน 
เช่น กลุม่บรษิทั RLG (Rakluke Learning Group) ได้พฒันำเครือ่งมอืและหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะสมองโดยได้รบักำรสนบัสนนุ
งบประมำณจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยเครื่องมือและหลักสูตรดังกล่ำวถูกเผยแพร่ไปยังโรงเรียน
และพ่อแม่ผู้ปกครองโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เพื่อช่วยปรับปรุงทักษะต่ำง ๆ เช่น ควำมจ�ำ กำรคิดอย่ำงยืดหยุ่น และกำรควบคุมตัวเอง 
จนปัจจุบัน มีกำรปรับใช้ในโรงเรียน 1,000 แห่งทั่วประเทศ 

นอกเหนือจำกโครงกำรข้ำงต้น ยังมีควำมริเริ่มอื่น ๆ ในระดับโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนอำรมณ์และสังคม และ
ทักษะชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภำพจิต ดังนี้
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กำรส่งเสริมกำรสนับสนุนกันและกันภำยในกลุ่มเพื่อน

นอกเหนือจำกกำรบูรณำกำรกำรสอนทักษะชีวิตในหลักสูตรกำรศึกษำ ซึ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่มีคุณภำพและทักษะ
ทำงสังคม โรงเรียนมัธยมหลำยแห่งได้ริเริ่มโครงกำรท่ีปรึกษำเยำวชน เพื่อส่งเสริมกำรสนับสนุนกันและกันภำยในกลุ่มเพื่อน 
(นอกเหนือจำกกำรส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังปัญหำสุขภำพจิต) โครงกำรดังกล่ำวถูกริเริ่มโดยกระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อปี 2553 
แต่ไม่พบข้อมลูว่ำ ปัจจุบนั ได้ขยำยขอบเขตให้ครอบคลมุโรงเรียนต่ำง ๆ  เพยีงใด แต่ละโรงเรยีนสำมำรถเลอืกทีจ่ะเข้ำร่วมโครงกำร
หรือไม่ก็ได้ โดยครูจะคัดเลือกผู้มีทักษะทำงสังคม มีประสบกำรณ์กำรเป็นอำสำสมัคร และมีจิตสำธำรณะ เป็นที่ปรึกษำเยำวชน 
หลงัจำกนัน้ พวกเขำจะได้รบักำรฝึกอบรมจำกครูแนะแนวของโรงเรยีนเพ่ือช่วยให้ค�ำปรกึษำแก่เพือ่นนกัเรยีนด้วยกัน โดยตระหนกั
ว่ำนกัเรยีนมกัรูส้กึสะดวกใจกว่ำทีจ่ะพดูคยุกบัเพือ่น โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในประเดน็ท่ีละเอยีดอ่อน ท้ังนี ้โครงกำรท่ีปรึกษำเยำวชน
ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกครู โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูที่ต้องรับผิดชอบนักเรียนเป็นจ�ำนวนมำก 

องค์กรเยำวชนมีบทบำทส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนที่เป็นบวก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
โดยผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กำรให้ข้อมูลควำมรู้และค�ำปรึกษำแบบออนไลน์แก่เด็กและวัยรุ่นด้วยกัน ตัวอย่ำงของโครงกำร
เชงิป้องกนัทีอ่ำศยักำรสนับสนุนกันและกนัในกลุม่เพ่ือน อำท ิโครงกำร Understand: ห้องนัง่เล่นของหัวใจ โครงกำรตดิจติวทิยำ
ไปด้วยกัน (Be PSY U) โครงกำร Lovecarestation และโครงกำรของกลุ่ม Mindventure 

นอกจำกนัน้ ยงัมคีวำมรเิริม่เพือ่แก้ไขปัญหำกำรกลัน่แกล้งแบบออนไลน์และกำรข่มเหงรงัแกเพือ่นในกลุ่ม เช่น มูลนิธอินิเทอร์เนต็
ร่วมพัฒนำไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงก�ำไร ได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ และหน่วยงำนของรัฐ ในกำรด�ำเนินโครงกำร
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ด้ำนดิจิทัลให้แก่เด็กและเยำวชน และสนับสนุนกำรคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ โดยมีกลไกเพื่อสนับสนุน
กำรเฝ้ำระวังอันตรำยในโลกออนไลน์ กำรให้ข้อมูล กำรฝึกอบรม และสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัลและ
กำรให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครู23

กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนจิตสังคมให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง/ผู้ให้กำรดูแล

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนได้จัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษำในระดับต�ำบลเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะกำรเลี้ยงดูบุตรให้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครองและผู้ให้กำรดูแล โดยผ่ำนเครือข่ำยหน่วยงำนที่ช่วยติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งร่วมกับ
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรจัดให้มีกำรอบรมทักษะกำรเลี้ยงดูบุตรแบบออนไลน์ นอกจำกนั้น 
กระทรวงยุติธรรมยังสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะกำรเลี้ยงดูบุตรให้แก่ครอบครัวและผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่นที่กระท�ำผิด
กฎหมำยเพื่อลดกำรกระท�ำผิดซ�้ำ 

นอกจำกนั้น ยังมีกำรพัฒนำและเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ (Net PAMA) ส�ำหรับกำรฝึกอบรมทักษะกำรเลี้ยงดูบุตร
โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเมื่อไม่นำนมำนี้ หลังจำกที่ได้มีกำรทดสอบกำรใช้งำนและได้ผลในระดับหนึ่ง24 และมีตัวอย่ำงอื่น ๆ เช่น 
โครงกำรป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยในกลุ่มเด็กมัธยม ซึ่งมีกำรน�ำร่องและประเมินผลในโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่25 
โครงกำรดังกล่ำวให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทของผู้น�ำวัยรุ่นและกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย โดยมีครู
และนักเรียน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นกลุ่มเป้ำหมำย25 ในภำพรวม โครงกำรดังกล่ำวมีส่วนในกำรปรับปรุงควำมรู้และ
ทัศนคติต่อกำรฆ่ำตัวตำยในกลุ่มผู้น�ำวัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง และครู ได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

แนวทำงกำรเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภำพดีตลอดช่วงชีวิต (Parenting of Lifelong Health for Young Children)26 ซึ่งได้รับ
กำรพัฒนำโดยมหำวิทยำลัยอ๊อกซฟอร์ด องค์กำรอนำมัยโลก และยูนิเซฟ ได้ถูกน�ำมำปรับใช้ในประเทศไทย แนวทำงดังกล่ำว
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ให้กำรดูแลเด็ก โดยอำศัยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเล่นโดยมีเด็กเป็นฝ่ำยน�ำ 
กำรสื่อสำรทำงสังคมและอำรมณ์ กำรตอบสนอง กำรสอนในเชิงบวก กำรชมเชย กำรแก้ไขปัญหำ และกำรใช้ควำมระมัดระวัง 
โดยอำศัยกิจกรรม เช่น กำรเยี่ยมเยียนบ้ำนของนักเรียน กำรท�ำกิจกรรมกลุ่ม กำรโทรศัพท์ กำรส่งข้อควำม และกำรจัดท�ำคู่มือ
กำรเลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้ มีโครงกำรทดลองใช้แนวทำงดังกล่ำวในจังหวัดอุดรธำนี โดยมีกลุ่มผู้ดูแล 60 คน ที่ดูแลเด็กวัย 2-9 ปี 
(พ่อแม่และปู่ย่ำตำยำย) เข้ำร่วมโครงกำร ผลกำรประเมินพบว่ำ แนวทำงดังกล่ำวท�ำให้กำรเลี้ยงดูเด็กแบบผิด ๆ  ลดลงร้อยละ 58 
พฤติกรรมกำรเลีย้งดบูตุรท่ีเป็นบวกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69 ปัญหำสขุภำพจติของผูใ้ห้กำรดแูล (โรคซมึเศร้ำ ควำมวติกกงัวล ควำมเครยีด) 
ลดลงร้อยละ 48 และปัญหำพฤติกรรมของเด็กลดลงร้อยละ 7927 นอกจำกนั้น ยังพบว่ำโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งเป็นควำมร่วมมือ
กับกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีพยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข นักสังคมสงเครำะห์ และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน 
เป็นผู้ด�ำเนินโครงกำร มีศักยภำพในกำรน�ำไปขยำยผลโดยอำศัยโครงสร้ำงในระดับชุมชนที่มีอยู่แล้ว โดยมีข้อพิจำรณำส�ำคัญ 
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ได้แก่ กำรผสมผสำนโครงกำรดังกล่ำวกับกิจกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย กิจกรรมในโรงเรียน และบริกำรคุ้มครองเด็ก 
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ดูแลเด็กมำเข้ำร่วมโครงกำร กำรให้กำรสนับสนุนแก่เด็กและครอบครัวที่มีควำมเสี่ยง และกำรหำแนวทำง
เพื่อส่งเสริมบทบำทของพ่อและผู้ดูแลที่เป็นชำย 

จำกรำยงำน Improving Mental Health Outcomes of Burmese Migrant and Displaced Children in Thailand: 
a Community-Based Randomized Controlled Trial of a Parenting and Family Skills Intervention เมื่อปี 2560 
(ให้รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำทกัษะกำรเลีย้งดบูตุรและทกัษะครอบครวัให้แก่ผูพ้ลดัถ่ินและเด็กชำวเมียนมำทีอ่ำศัยอยู่ในชมุชน 
20 แห่ง ในจังหวัดตำก28 โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรฝึกอบรมทักษะทำงสังคมให้แก่เด็ก และทักษะกำรเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ดูแลเด็ก 
เป็นเวลำ 14 สัปดำห์ โดยผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมทั้งแบบก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำและไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ29 โดยพบว่ำ ในหนึ่งเดือน
ต่อมำ เด็กทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรดงักล่ำวมพีฤตกิรรมกำรแสดงออกในทำงลบ เช่น ควำมก้ำวร้ำว หรอืกำรฝ่ำฝืนกฎ ลดลงเม่ือเปรยีบเทยีบ 
กับกลุ่มที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร และทักษะทำงสังคมก็เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ อย่ำงไรก็ดี โครงกำรดังกล่ำวไม่มีผลต่ออำรมณ์
ภำยใน เช่น อำกำรซึมเศร้ำและกำรแยกตัวออกจำกสังคม29

กำรศึกษำล่ำสุดของ Tungpunkom et al.29 พบช่องว่ำงในโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตของพ่อ
แม่ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดปัญหำสุขภำพจิตของเด็ก เนื่องจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำงประเทศพบว่ำ 
เด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชข้ันรุนแรงมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41-77 ท่ีจะมีปัญหำสุขภำพจิต30 

Tungpunkom et al. ได้ประเมนิขดีควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสขุภำพจติของไทยในกำรให้กำรสนบัสนนุแก่บตุรของผูป่้วย
จิตเวชตำมแนวทำงเวชปฏิบัติส�ำหรับเด็กและครอบครัว31 โดยพบว่ำ ร้อยละ 76.8 ของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสุขภำพจิตไม่เคยได้รับ
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับเวชปฏิบัติครอบครัว และร้อยละ 79.7 ไม่เคยได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับเวชปฏิบัติส�ำหรับเด็ก และ
นักวิชำชีพส่วนใหญ่ ซ่ึงรวมถึงจิตแพทย์และพยำบำลจิตเวช ระบุว่ำ ตัวเองไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำนท่ีท�ำงำนเก่ียวกับ
เวชปฏิบัติครอบครัว ขำดควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับเวชปฏิบัติครอบครัว ไม่มีกำรปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้ป่วย และ
ไม่มีกำรส่งต่อสมำชิกในครอบครัวของผู้ป่วยให้ได้รับบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักวิชำชีพด้ำนสุขภำพจิตทุกกลุ่มระบุถึง
ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพจิตของทั้งครอบครัว31

สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมกำรเรียนรู้

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพได้สนับสนุนงบประมำณให้แก่โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรของเด็กในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นบวกในกลุ่มเด็กและเยำวชน โดยได้สนับสนุน
งบประมำณให้แก่โครงกำรจ�ำนวน 9 โครงกำร ซึ่งมีโรงเรียนกว่ำ 1,000 แห่ง ทั่วประเทศเข้ำร่วม เช่น “โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสุขด้วยกำรลดปัจจัยเสี่ยง กำรปรับปรุงและบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงและระบบภำยในโรงเรียน สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และชุมชน และกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน
ในด้ำนสังคม สุขภำพจิต และกำรเรียนรู้ โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพมีทั้งโครงกำรเชิงระบบ (เช่น โครงกำรเครือข่ำยโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ โครงกำรเครือข่ำยสนับสนุนควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพนักเรียน โครงกำรลูกเสือเสริมสร้ำงทักษะชีวิต และโครงกำรโรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ องค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพ) และ
โครงกำรเชิงประเด็น (เช่น โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศศึกษำในวัยรุ่น โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ โครงกำรเครือข่ำยครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโครงกำรเยำวชนพลยุติธรรม) นอกจำกนั้น โครงกำร 
School Health HERO ที่ได้กล่ำวถึงในหัวข้อ “บริกำรช่วยเหลือ” ยังมีกิจกรรมเพื่อปรับปรุงควำมรู้และทักษะด้ำนสุขภำพจิต
เช่นกนั ท้ังน้ี แม้โครงกำรเหล่ำนีจ้ะด�ำเนนิกำรได้ผลในระดบัหนึง่ แต่กำรศกึษำหรอืประเมนิผลกระทบของโครงกำรเหล่ำนีย้งัมจี�ำกดั

ครแูนะแนวประจ�ำโรงเรยีน (ส�ำเรจ็กำรศกึษำวชิำครศุำสตร์ สำขำจติวทิยำ) มบีทบำทในกำรให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกบัทกัษะชวีติและ
สุขภำพจิตแก่นักเรียน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรเรียนและแนะแนวอำชีพ นอกจำกนั้น ครูแนะแนวมักจะต้องมีส่วนร่วม
ในกำรจดักำรบรรยำยหรอืจดักจิกรรมพเิศษโดยร่วมมือกบัหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุหรอืยติุธรรมเพือ่เสรมิสร้ำงควำมตระหนกัรู้และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพจิตแก่นักเรียน แม้ครูแนะแนวจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในโรงเรียน 
แต่ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ ระบบกำรศึกษำไทยยังขำดแคลนครูแนะแนวที่จะเข้ำถึงนักเรียนได้ทุกคน

ในปี 2565 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ริเริ่มโครงกำรน�ำร่องเพื่อแก้ไขปัญหำควำมปลอดภัยในโรงเรียนในแปดจังหวัดโดยร่วมมือกับ
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลำโหม กระทรวงคมนำคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ โครงกำร “ศูนย์ควำมปลอดภัย
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กระทรวงศกึษำธกิำร” คอืกลไกของกระทรวงศกึษำธกิำรท่ีจดัตัง้ข้ึนเพ่ือน�ำระบบดจิทัิลมำใช้เพือ่ก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ในสถำนศึกษำ (รวมถึงควำมปลอดภัยของสภำพจิตใจของนักเรียน) ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ และเป็นช่องทำงให้นักเรียน ครู 
บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ และชุมชน รำยงำนข้อห่วงกังวลหรือกำรกระท�ำที่ละเมิดต่อควำมปลอดภัย โดยผ่ำนเว็บไซต์ โทรศัพท์ 
แอปพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์32 โครงกำรดังกล่ำวมีช่องทำงกำรส่ือสำรที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งำน ได้แก่ แอปพลิเคชั่น
ศูนย์ควำมปลอดภัยกระทรวงศึกษำธิกำร เว็บไซต์ (www.MOESafetyCenter.com) อีเมล (LINE@MOESafetyCenter.com) 
และโทรศัพท์ (02-126-6565)

โครงกำรที่มีเด็กและวัยรุ่นที่มีควำมเสี่ยงเป็นกลุ่มเป้ำหมำย

มตีวัอย่ำงมำกมำยของโครงกำรทีมี่กลุม่เป้ำหมำยเป็นเดก็และวยัรุ่นซ่ึงมคีวำมเส่ียงต่อปัญหำสุขภำพจิตเนือ่งจำกกำรมพีฤตกิรรม
เสี่ยงหรืออยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยงสูง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงโครงกำรเพื่อป้องกันและช่วยเหลือกรณีกำรละเมิด 
กำรใช้ควำมรุนแรง กำรแสวงประโยชน์ และกำรทอดทิ้ง เนื่องจำกเด็กและวัยรุ่นที่มีประสบกำรณ์ดังกล่ำวจะมีควำมเสี่ยงสูง
ต่อกำรมีปัญหำสุขภำพจิต โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรให้บริกำรแบบเข้มข้น โดยทีมสหวิชำชีพเพื่อให้กำรดูแลและกำรสนับสนุน
แก่ผูต้กเป็นเหยือ่ควำมรุนแรงเพ่ือป้องกนัปัญหำสขุภำพจติ (รวมทัง้เพ่ือเฝ้ำระวงัและตอบสนองควำมต้องกำรบรกิำรของเดก็และ
วัยรุ่นกลุ่มดังกล่ำว) โดยมีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวรวมถึงกำรสอบสวนกรณีมีกำรละเมิดเด็ก กำรให้กำรสนับสนุนครอบครัวที่มีควำมเสี่ยง 
กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลระดับประเทศเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชน กำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรรับเด็กไปเลี้ยงดู และ
กำรจัดให้มีที่พักพิงชั่วครำวส�ำหรับเด็กและครอบครัวใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ33,34 นอกจำกนั้น กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
ยังก�ำกับดูแลสถำนสงเครำะห์เด็กจ�ำนวน 30 แห่ง ซึ่งมีภำรกิจในกำรส่งเสริมพัฒนำกำร กำรปลูกฝังค่ำนิยม และกำรฟื้นฟู34 
รวมท้ังเครอืข่ำยบ้ำนพกั สถำนสงเครำะห์ และสถำบนัฝึกอบรมส�ำหรบัเดก็และวัยรุน่ท่ีพกิำรทำงร่ำงกำย มปัีญหำด้ำนพฒันำกำร
และสมอง เด็กและสตรีที่ตกเป็นเหย่ือกำรค้ำมนุษย์ และเยำวชนท่ีก�ำลังฟื้นฟูจำกปัญหำกำรใช้สำรเสพติด35 ท้ังนี้ กรมอื่น ๆ 
ภำยในกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ทีม่บีทบำทในกำรคุม้ครองเดก็ ได้แก่ กรมพฒันำสงัคมและสวสัดกิำร 
และกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว34 

องค์กรเยำวชนมีบทบำทในกำรร่วมมือกับผู้น�ำชุมชนในกำรออกแบบนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็ก และกำรจัดกำรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเยำวชน นอกจำกนั้น ยังท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนในระดับต�ำบลในกำรเฝ้ำระวังและตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรบริกำรสุขภำพจิตของเยำวชน เช่น ผู้แทนเยำวชนคนหนึ่งที่ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ เคยท�ำงำนร่วมกับองค์เยำวชน
ท้องถิน่ในกำรด�ำเนินโครงกำรซ่ึงใช้กจิกรรมศลิปะในกำรระบคุวำมต้องกำรของเยำวชน เพือ่น�ำไปใช้ประกอบกำรออกแบบกจิกรรม
เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้ำจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โครงกำรส�ำคัญอีกโครงกำรหนึ่งของรัฐบำลคือศูนย์พึ่งได้ ซ่ึงถูกจัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 2542 เพื่อให้บริกำรแบบสหวิชำชีพ
แก่ผูต้กเป็นเหยือ่ควำมรนุแรง ปัจจบุนั มศีนูย์พึง่ได้ในโรงพยำบำลประจ�ำจงัหวดั 96 แห่ง และโรงพยำบำลประจ�ำอ�ำเภอ 734 แห่ง 
โดยในปี 2562 มปีระชำชนไปตดิต่อเพือ่รำยงำนเหตกุำรณ์หรอืขอรบับรกิำรกบัศนูย์เหล่ำนีร้วมทัง้สิน้ 14,220 คน โดยร้อยละ 44 
เป็นเด็กและวัยรุ่น36 บริกำรของศูนย์ดังกล่ำวประกอบด้วยงำนนิติเวช กำรรวบรวมหลักฐำน กำรสอบสวนกรณีกำรล่วงละเมิด
คุกคำมเด็ก กำรบ�ำบัดรักษำ กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และกำรให้กำรสนับสนุนด้ำนจิตสังคม37 ทั้งนี้ หน่วยงำน
สหประชำชำติและองค์กรเอกชนได้ท�ำงำนร่วมกับรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำกำรคุ้มครองเด็กด้วย โดยในปี 2562 ยูนิเซฟ
ได้ร่วมกับรัฐบำลเปิดตัวโครงกำร “หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต (One Thousand Nightmares Can End With Your One Voice)” 
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับบริกำรสำยด่วน 1300 ของรัฐบำล ซึ่งเป็นช่องทำงให้ประชำชนรำยงำนเหตุสงสัยว่ำมีกำร
ล่วงละเมิดเด็ก และช่วยเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคุ้มครองเด็กจำกควำมรุนแรง38 นอกจำกนั้น ในกลำงปี 2564 
กรมกจิกำรเดก็และเยำวชน กองทุนเพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ยูนิเซฟ และสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวยัรุน่รำชนครนิทร์ 
ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ซึ่งเป็นกำรจัดตั้งบ้ำนพักสี่แห่ง โดยแต่ละแห่งดูแลเด็กได้ 160 คน เพ่ือให้ที่พักพิงชั่วครำว
แก่เด็กที่สูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครองจำกโรคโควิด-19 หรือเด็กที่พ่อหรือแม่หรือทั้งคู่ติดโรคโควิด-1939

กำรใช้ควำมรนุแรงทำงร่ำงกำยและจติใจต่อเด็กเป็นควำมเสีย่งในกระบวนกำรยตุธิรรมส�ำหรบัเยำวชน กรมพนิจิและคุม้ครองเด็ก
และเยำวชนต้องรับผิดชอบเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรมกว่ำ 36,500 รำยในปี 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กชำย
วยั 15-17 ปี40 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิมข้ีอก�ำหนดเกีย่วกบักระบวนกำรสอบสวนทีเ่ป็นมติรต่อเด็ก 
เพ่ือคุ้มครองผู้กระท�ำผิดที่เป็นเยำวชน อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่ทั่วถึง เนื่องจำกข้อจ�ำกัดในด้ำน

http://www.MOESafetyCenter.com
mailto:LINE%40MOESafetyCenter.com?subject=
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บุคลำกรและงบประมำณ40 กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยำวชนได้พยำยำมลดจ�ำนวนเยำวชนทีถ่กูคมุขงั ด้วยกำรช่วยสนบัสนนุ
งบประมำณบำงส่วนให้มีนกัจติวทิยำเดก็และวยัรุน่ประจ�ำโรงเรยีน เพือ่ให้ค�ำปรกึษำและปรบัควำมคดิและพฤตกิรรมของนกัเรียน
ที่มีควำมเสี่ยง นอกจำกนั้น ยังได้ปรับกระบวนงำนและสนับสนุนงบประมำณเพื่อเพ่ิมกำรใช้กำรหันเหคดีเป็นมำตรกำรพิเศษ
แทนกำรให้เด็กถูกคุมขัง40

นอกเหนือจำกแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก ยังมีตัวอย่ำงของโครงกำรเพื่อจัดกำรปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อำทิ โครงกำร 
To Be Number One ซึง่เป็นโครงกำรทีม่เีป้ำหมำยเพือ่ลดกำรใช้สำรเสพติดและสร้ำงควำมภำคภมิูใจในตัวเองโดยอำศยักิจกรรม 
เช่น กีฬำ และกำรแสดง โครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงแข็งขันจำกโรงเรียนและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต่ำง ๆ 
โดยในปี 2563 มีโรงเรียน 217 แห่ง และสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 56 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำร41 นอกจำกน้ัน 
ศำลอำญำยังได้จัดตั้ง “คลินิกจิตสังคม” ในระบบศำลอำญำในหลำยจังหวัดมำตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเป้ำหมำยที่จะขยำยผล
ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศต่อไป โครงกำรดงักล่ำวเน้นคดทีีเ่กีย่วกบักำรใช้สำรเสพตดิและควำมรนุแรงในครอบครวั โดยในระหว่ำง
หรือภำยหลงักระบวนกำรศำล ผูพ้พิำกษำอำจมคี�ำสัง่ให้จ�ำเลยต้องเข้ำรบักำรบ�ำบดัจำกคลนิกิดงักล่ำว เป้ำหมำยของบรกิำรดงักล่ำว 
คือกำรแก้ไขปัญหำสังคมต่ำง ๆ ด้วยกำรฟื้นฟูผู้กระท�ำควำมผิด โดยผู้ให้ค�ำปรึกษำที่คลินิกเป็นอำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ศำล
ยุติธรรม ซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะกำรให้ค�ำปรึกษำและจิตสังคม และอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของทีมนักนิติจิตเวช
จำกกรมสุขภำพจิต ทั้งนี้ ผลกำรด�ำเนินโครงกำรน�ำร่องแสดงให้เห็นว่ำบริกำรดังกล่ำวช่วยลดอัตรำกำรกระท�ำผิดซ�้ำลงได้อย่ำง
มีนัยส�ำคัญ42

ประเทศไทยมีตัวอย่ำงโครงกำรเพื่อพัฒนำทักษะหรือให้กำรสนับสนุนเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำส อำทิ มูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก 
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงก�ำไร ได้มีบทบำทในกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของเด็กในกลุ่มเปรำะบำง เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กในที่พัก
แรงงำนโครงกำรก่อสร้ำง เด็กก�ำพร้ำ และเด็กที่พ่อแม่เป็นผู้ต้องขัง43 มูลนิธิดังกล่ำวประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำให้ชุมชนต่ำง ๆ  
ให้ควำมเชื่อถือ โดยมีปัจจัยควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญคือกำรให้กำรสนับสนุนแก่ชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ควำมคุ้นเคยกับเจ้ำหน้ำที่ 
กำรมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ กำรเข้ำถึงได้ง่ำย และควำมมุ่งมั่นทุ่มเทต่อชุมชน นอกจำกนั้น ภำคธุรกิจก็มีบทบำทในกำรให้โอกำส
กำรท�ำงำนหรือกำรฝึกอำชีพแก่เยำวชนท่ีอยู่ในกระบวนกำรยุติธรรมหรืออยู่ในกำรดูแลของหน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม เช่น 
กำรให้โอกำสได้ท�ำงำนในกรณีที่ผู้พิพำกษำมีค�ำสั่งให้เยำวชนท่ีกระท�ำผิดท�ำงำนบริกำรสังคมหรือชุมชน และกำรส่งพนักงำน
ไปฝึกอบรมอำชีพให้แก่เด็กและวัยรุ่นในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน โดยหำกเยำวชนได้รับอนุญำตให้ท�ำงำน 
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจะมีค�ำขอให้บริษทัเอกชนพิจำรณำเสนอโอกำสในกำรท�ำงำน ซึ่งจะชว่ยเสริมสร้ำงควำม
ภูมิใจในตัวเองให้แก่เยำวชนด้วย อย่ำงไรก็ดี โครงกำรเหล่ำนี้ยังไม่ได้แพร่หลำยนัก แต่บำงแห่งก็มีผลกำรด�ำเนินกำรในทำงบวก

โครงกำร CHAMP+ (Collaborative HIV Prevention and Adolescent Mental Health Program) ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำรแพร่
หลำยในต่ำงประเทศ ได้ถูกน�ำมำทดลองใช้กับกลุ่มวัยรุ่นไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อปี 2558 และ 2559 เพื่อลดปัญหำสุขภำพจิต
และพฤติกรรมเสี่ยง44 โดยให้นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำได้พูดคุยกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่ำว เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรตีตรำ
ทำงสังคมต่อโรคเอชไอวี กำรเปิดเผย ควำมโศรกเศร้ำจำกกำรสูญเสีย กำรเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว กำรสนับสนุนทำงสังคม กำรสื่อสำร 
และกำรดูแลตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบว่ำ เยำวชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรปรับปรุงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในหลำย ๆ ด้ำน 
เม่ือเปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่ม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร โดยเฉพำะด้ำนสขุภำพจติ กำรสือ่สำรระหว่ำงเยำวชนกบัผูใ้ห้กำรดูแล พฤติกรรม
และอำรมณ์ซึ่งเป็นผลจำกกำรถูกตีตรำทำงสังคม และกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม44
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กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมที่ปลอดภยัและเอือ้อ�ำนวยตอ่กำรสง่เสรมิสขุภำพจิต
นอกเหนือจำกนโยบำยและกฎหมำยเกี่ยวกับบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมและกำรคุ้มครองเด็กจำกอันตรำย
ที่ได้กล่ำวมำขำ้งต้น รัฐบำลไทยมีควำมริเริ่มเพ่ือส่งเสริมสุขภำพจิตในวงกว้ำงมำตั้งแต่ปี 2549 ในกำรรณรงค์ เช่น “โครงกำร
รณรงค์ระดบัชำติเพือ่คนืชวีติใหม่และสร้ำงก�ำลงัใจในผูมี้ปัญหำสขุภำพจติ” กรมสขุภำพจติได้ใช้ประโยชน์จำกโฆษณำวทิย ุเพลง 
สำรคดี ภำพยนตร์สัน้ สือ่สงัคมออนไลน์ กจิกรรมในโรงเรียนและสถำนทีท่�ำงำน และกำรแจกจ่ำยแผ่นพบั เพือ่สร้ำงควำมตระหนกั
รู้เกี่ยวกับควำมเจ็บป่วยทำงจิต และกำรลดกำรตีตรำทำงสังคม11,45 โดยเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสวัสดิกำรสังคม รวมถึงนักสังคมสงเครำะห์ 
ได้มีส่วนร่วมในกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในระดับชุมชน ซ่ึงรวมถึงบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและ
ขจัดควำมเสี่ยงต่อเด็ก12

กรมสุขภำพจิต องค์กรเอกชน และยูนิเซฟ ได้มีบทบำทส�ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐำนทำงสังคมต่อปัญหำสุขภำพจิตและ
กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต โดยในช่วงวิกฤติโควิด-19 เว็บไซต์ของยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหำ
สุขภำพจิตแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ให้กำรดูแล และเยำวชน ในรูปแบบที่หลำกหลำย ทั้งที่เป็นข้อมูลภำพ คลิปเสียง และวิดีโอ 
โดยมีจ�ำนวนกำรเยี่ยมชมมำกกว่ำ 45 ล้ำนครั้งในปี 256346 นอกจำกนั้น รัฐบำลไทย ยูนิเซฟ และผู้ให้บริกำรเพลงออนไลน์ Joox 
ยงัได้ร่วมมอืกนัในโครงกำร “ฟัง x เล่ำ = ควำมสุข” เพือ่เสรมิสร้ำงควำมตระหนกัรูเ้กีย่วกบับรกิำรและแพลตฟอร์มด้ำนสขุภำพจติ 
ส�ำหรับเยำวชน และเพื่อลดกำรตีตรำทำงสังคมต่อปัญหำสุขภำพจิต46 โดยกำรแบ่งปันเรื่องรำวของคนที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิต
ในวยัเยำว์และได้รบัควำมช่วยเหลอื และส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพได้จดัต้ังกลุ่มผู้น�ำเยำวชนด้ำนสุขภำพจติ 
เพื่อสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพจิตโดยเยำวชนมีบทบำทน�ำ และยูนิเซฟได้มีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรรณรงค์ให้
เยำวชนได้เข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพจิตมำกขึ้น

ควำมท้ำทำยในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะมีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ได้
พบช่องว่ำงที่ส�ำคัญในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคมในปัจจุบัน ดังนี้

1. กำรขำดแคลนและกำรเข้ำไม่ถงึบรกิำรบ�ำบดัรักษำแบบสหวชิำชพีทีเ่ป็นมติรต่อเดก็และวยัรุน่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บรกิำร
นอกสถำนพยำบำลเฉพำะทำงระดับตติยภูมิ

2. กำรขำดแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตแบบครบวงจรที่หน่วยงำนทั้งระบบกำรศึกษำมีส่วนร่วม

3. กำรขำดแนวทำงระดับประเทศเพื่อสนับสนุนกำรดูแลและบ�ำบัดรักษำโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ให้กำรดูแล  
กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่มีคุณภำพและกำรแก้ไขปัญหำกำรรังแกกันในกลุ่มเพ่ือน และกำรเข้ำถึงเด็กและวัยรุ่น
ด้อยโอกำส เด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน และเด็กข้ำมชำติ

นอกจำกนั้น ยังมีควำมท้ำทำยที่เป็นประเด็นคำบเกี่ยวหลำยหน่วยงำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและ
จติสงัคม แม้ประเดน็สขุภำพจติจะเป็นส่วนหนึง่ของแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทัง้ด้ำนกำรศกึษำ สวสัดกิำรสงัคม และยตุธิรรม 
แต่ก็ยังจ�ำกัดอยู่เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวกับภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน (เช่น กำรคัดกรอง หรือกำรให้ค�ำปรึกษำ) แทนท่ีจะมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันในกำรส่งเสริมสุขภำพจิต และมีกำรก�ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงำน 

ในระดับท้องถิ่น กำรขำดแผนงำน แนวทำง และโครงสรำ้งที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรและควำมร่วมมือข้ำมหน่วยงำน 
ท�ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ  ยงัมข้ีอจ�ำกัด นอกจำกนัน้ แต่ละหน่วยงำนยงัประสบปัญหำกำรขำดแคลน
บคุลำกรท่ีมทัีกษะ ซึง่เป็นอปุสรรคส�ำคญัทีท่�ำให้เกดิภำระงำนล้นมอื ระยะเวลำรอรบับรกิำรทีย่ำวนำน และกำรให้บรกิำรทีไ่ม่ทัว่ถงึ 
(เช่น กำรคัดกรอง) ทั้งนี้ กำรขำดบริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับชุมชน และ
กำรต้องพ่ึงพิงแต่บริกำรของสถำนพยำบำลเฉพำะทำงระดับตติยภูมิ ท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรของหน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม และกำรส่งต่อโดยหน่วยงำนในด้ำนอื่น เช่น กำรศึกษำ 

ควำมซับซ้อนของระบบรำชกำรและขั้นตอนกำรส่งต่อที่ยังขำดควำมชัดเจน โดยเฉพำะกำรส่งต่อโดยหน่วยงำนที่ไม่ใช่หน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งกำรขำดขั้นตอนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรให้กำรสนับสนุนแก่เด็กที่มีควำมเส่ียง คือสำเหตุหนึ่ง
ของควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำถงึบรกิำรและกำรสนับสนุนต่ำง ๆ  นอกจำกนัน้ งบประมำณท่ีไม่เพยีงพอส�ำหรบักำรให้บรกิำรสนบัสนนุ
ทำงจติใจและจติสังคม และกระบวนกำรงบประมำณทีย่งัไม่สนบัสนนุกำรจดัท�ำงบประมำณในประเดน็ทีค่ำบเกีย่วหลำยหน่วยงำน 
ก็เป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ



การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม
ส�าหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก: รายงานฉบับประเทศไทย ด�าเนินการศึกษาปี 2565 
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ข้อเสนอแนะ

บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ
กำรศกึษำวจิยันีร้ะบบุทบำทของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุ กำรศกึษำ สวสัดกิำรสงัคม และยตุธิรรม ในกำรด�ำเนนิกำรในประเดน็
ต่ำง ๆ ทีค่วรได้รบัควำมส�ำคญั ดังน้ี

หนว่ยงำนด้ำนสำธำรณสขุ
หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุ โดยเฉพำะกรมสขุภำพจติ กระทรวงสำธำรณสขุ ควรมบีทบำทน�ำในกำรก�ำหนดแนวทำงและนโยบำย
ในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม รวมท้ังรับผิดชอบกำรประสำนงำนและก�ำกับดูแลทั้งในด้ำนกำรช่วยเหลือ 
กำรป้องกนั และกำรส่งเสรมิ ทัง้นี ้ สถำบันสขุภำพจติเดก็และวยัรุน่รำชนครนิทร์ ในสงักดักรมสขุภำพจติ ควรเป็นหน่วยงำนทีม่ี
บทบำทน�ำในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรก�ำหนดนโยบำยระดบัประเทศ กำรฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิำน กำรสนบัสนนุโครงกำรด้ำนสำธำรณสขุ
ในโรงเรยีน และกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรให้บรกิำรสนบัสนนุทำงจติใจและจติสงัคม โดยมหีน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ในภำครัฐ 
ภำคประชำสงัคม และภำคธรุกจิให้กำรสนบัสนนุในขัน้ตอนกำรปฏบิตัิ 

แม้หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุจะมอี�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรช่วยเหลอืและกำรบ�ำบดัรกัษำเป็นหลกั แต่ผูใ้ห้สมัภำษณ์
กย็�ำ้ว่ำ หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุควรมบีทบำทมำกขึน้ในด้ำนกำรป้องกนัและส่งเสรมิ อำท ิ กำรปรบัปรงุกำรประสำนงำนกับ
โรงเรยีน ชมุชน และครอบครวั เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรเชงิป้องกนัและกำรปรบัเปลีย่นบรรทดัฐำนของชมุชนและกำรตตีรำ
ทำงสงัคม เพรำะหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขคือพันธมติรส�ำคญัทีจ่ะให้กำรสนบัสนนุทำงเทคนคิแก่โรงเรยีนและระบบกำรศกึษำ
ทัง้ระบบในกำรส่งเสรมิสขุภำพจติและควำมรูด้้ำนสขุภำพจติ รวมทัง้กำรด�ำเนนิกำรเชิงรกุเพือ่ขจดัปัจจยัเสีย่ง และกำรช่วยเหลอื
โรงเรยีนในกำรคดักรองและกำรส่งต่อ นอกจำกน้ัน แม้กำรพฒันำทกัษะกำรเลีย้งดบูตุรจะเป็นควำมรับผดิชอบหลกัของหน่วยงำน
ด้ำนสวัสดิกำรสังคม หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขก็เป็นพันธมิตรส�ำคัญที่จะให้กำรช่วยเหลือทำงเทคนิคในกำรเฝ้ำระวังและ
ให้กำรช่วยเหลอืแก่ครอบครวัทีม่คีวำมเสีย่ง

หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ
หน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำ โดยกระทรวงศกึษำธกิำร ควรมบีทบำทน�ำในกำรประสำนงำนและด�ำเนนิกำรเชงิป้องกนัเพือ่เสรมิสร้ำง
สภำพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและเอือ้อ�ำนวยต่อกำรเรียนรู ้ กำรพฒันำเด็กและวัยรุน่ และกำรสนบัสนนุควำมสัมพนัธ์ในกลุ่มเพ่ือน
ทีม่คีณุภำพ ในภำพรวมหน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำควรมคีวำมรบัผดิชอบในกำรพฒันำและด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงทีต้่องให้ทัง้ระบบ
กำรศึกษำมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิสขุภำพจติ โดยนอกจำกจะต้องค�ำนงึถึงกำรขจดัปัจจยัเสีย่งแต่ละด้ำน (เช่น กำรข่มเหงรังแก
ในกลุม่เพือ่น) ยงัต้องตระหนกัถงึผลกระทบของวฒันธรรมภำยในโรงเรยีน สภำพแวดล้อมและแนวทำงกำรสอนเรือ่งสุขภำพจติ 
โดยให้ควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยั ควำมเป็นอยู ่ และกำรให้ควำมเคำรพต่อนกัเรยีน นอกจำกนัน้ หน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำ
ควรมีบทบำทน�ำในกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนอำรมณ์และสังคม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ในกลุม่เพือ่นทีเ่ป็นบวกและเคำรพซึง่กนัและกนั ขจดัควำมเสีย่งทีส่�ำคญั (เช่น กำรกลัน่แกล้งและกำรใช้สำรเสพตดิ) และส่งเสรมิ
ควำมรูด้้ำนสขุภำพจติ

หน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำควรมบีทบำทมำกขึน้ในกำรเฝ้ำระวังและคัดกรองเด็กและวัยรุ่นทีม่ปัีญหำสุขภำพจติ โดยผ่ำนกำรปรับปรงุ
กำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมช่วยเหลอืให้แก่ครแูละนกัจติวทิยำหรือครแูนะแนวในโรงเรยีน และกำรพัฒนำกลไกกำรประสำนงำน
กบัหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสขุ ทัง้นี ้ครมูกัจะเป็นบคุคลแรกทีส่งัเกตเหน็เดก็และวยัรุน่ทีม่ปัีญหำสขุภำพจติหรอืมคีวำมเสีย่ง และ
เป็นจุดเช่ือมต่อกับครอบครัวและหน่วยงำนด้ำนสุขภำพจิตอ่ืน ๆ ดังน้ัน โรงเรียนและสถำนศึกษำจึงมีบทบำทส�ำคัญในกำร
ให้กำรดูแลเบื้องต้นและให้กำรช่วยเหลือแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหำสุขภำพจิต ซึ่งรวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำและกำรปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม นอกจำกนัน้ ครแูละครแูนะแนวควรได้รบักำรฝึกอบรมและกำรสนบัสนนุในด้ำนต่ำง ๆ (รวมทัง้กำรเสรมิสร้ำงทศันคติ
และควำมมัน่ใจ) และควรมกีำรปรบัปรงุระบบกำรส่งต่อและกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข เพือ่สนบัสนนุให้โรงเรยีน
มบีทบำทมำกขึน้ในด้ำนกำรช่วยเหลอืและกำรบ�ำบดัรกัษำ



การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม
ส�าหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก: รายงานฉบับประเทศไทย ด�าเนินการศึกษาปี 2565 

20

หน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม
กรมกจิกำรเดก็และเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ ควรมบีทบำทน�ำในกำรวำงแผน กำรประสำนงำน 
กำรพัฒนำ และกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิภำพของเด็กและเยำวชน รวมทั้งกำรให้กำรสนับสนุนและกำรคุ้มครอง
เพ่ือจ�ำกัดปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพจิตของเด็กและวัยรุ่น ทั้งนี้ หน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมเป็นจุดเชื่อมต่อ
ส�ำคญัระหว่ำงครอบครวัและชมุชนกับหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำและยตุธิรรม เนือ่งจำกเป็นหน่วยงำนทีต้่องท�ำงำนร่วมกบัเดก็และ
วัยรุ่นที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิต โดยครอบคลุมไม่เพียงแต่กำรประสำนงำนให้เด็กได้รับบริกำร แต่รวมถึงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ระบบกำรเฝ้ำระวังและติดตำมเด็กในกลุ่มเสี่ยง

หน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมควรมีบทบำทร่วมกับหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขในกำรเฝ้ำระวังและคัดกรองเด็กและวัยรุ่น
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรืออยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยง (ทั้งในชุมชน โรงเรียน ระบบกำรเลี้ยงดูทดแทน และกระบวนกำร
ยตุธิรรม) กำรสนับสนุนระบบกำรส่งต่อท่ีเข้มแขง็และมปีระสทิธภิำพ และกำรเป็นส่วนหนึง่ของทมีสหวชิำชพีเพือ่ให้บรกิำรฉกุเฉนิ
และกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบหลักในกำรพัฒนำทักษะกำรเล้ียงดูบุตรให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยผ่ำน
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว และกำรให้กำรสนับสนุนแก่ครอบครัวที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิตหรือกลุ่มที่มี
พื้นฐำนทำงสังคมวัฒนธรรมที่หลำกหลำย นอกจำกนั้น หน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมควรมีบทบำทในกำรพัฒนำและ
ด�ำเนินกิจกรรมในระดับชุมชนเพ่ือส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต และท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขในกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ด่ำนหน้ำในชุมชน และกำรแก้ไขปัญหำกำรตีตรำทำงสังคมและกำรเลือกปฏิบัติ

หน่วยงำนด้ำนยุติธรรม
หน่วยงำนด้ำนยุตธิรรม ซึง่ต้องท�ำงำนใกล้ชดิกบัเด็กและวยัรุน่ทีม่คีวำมเสีย่งต่อปัญหำสขุภำพจติ มบีทบำทส�ำคญัในกำรสนบัสนนุ
กำรเฝ้ำระวงั กำรคดักรอง และกำรส่งต่อให้หน่วยงำนให้บรกิำรด้ำนสขุภำพจติ เพรำะแม้บทบำทดังกล่ำวจะเป็นควำมรบัผดิชอบ
ของหน่วยงำนในด้ำนอื่น ๆ แต่ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ ต�ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ศำล และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมอื่น ๆ 
มส่ีวนในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจติมำกขึน้เรือ่ย ๆ  จงึควรได้รับกำรฝึกอบรมและกำรสนบัสนนุเพิม่เตมิในกำรมีบทบำทดงักล่ำว

นอกเหนือจำกกำรคัดกรองและกำรส่งต่อเด็กท่ีตกเป็นเหย่ือหรือพบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง หรือเด็กและวัยรุ่นที่กระท�ำผิด 
หน่วยงำนด้ำนยุติธรรมควรมีบทบำทมำกขึ้นในกำรสนับสนุนกำรให้กำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมและ
กำรให้กำรช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้กระท�ำผิดหรือผู้ที่ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรม รวมทั้งกำรปรับปรุงระบบ
กำรส่งต่อเพื่อให้เด็กได้รับบริกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคม นอกจำกนั้น หน่วยงำนด้ำนยุติธรรมควรมีบทบำทในกำรพัฒนำเด็กและ
วัยรุน่และกำรขจดัปัจจยัเสีย่งต่ำง ๆ  โดยเฉพำะกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำทกัษะให้แก่ผูก้ระท�ำผดิทีเ่ป็นเยำวชน รวมทัง้ควรมบีทบำท
หลักในกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพื่อคุ้มครองเด็กและวัยรุ่นจำกอันตรำย โดยนอกเหนือจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย
ที่มีอยู่เพ่ือคุ้มครองเด็กจำกควำมรุนแรงทุกประเภท หน่วยงำนด้ำนยุติธรรมยังมีบทบำทมำกขึ้นเรื่อย ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเสี่ยงในโลกออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่น

หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม ได้แก่ กระทรวงแรงงำน ซึ่งมีบทบำท
ในกำรให้กำรช่วยเหลือแก่เด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบำทในกำรสนับสนุน
แพลตฟอร์มออนไลน์ทีใ่ห้บรกิำรสนบัสนนุทำงจติใจและจติสงัคม และกำรส่งเสรมิควำมรู ้ควำมปลอดภยั และมำรยำทด้ำนดจิทิลั 
นอกจำกนั้น กระทรวงมหำดไทยยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคมโดยผ่ำน
หน่วยงำนปกครองในระดบัจงัหวดั โดยปัจจบุนั กระทรวงมหำดไทยมบีทบำทในกำรสนบัสนนุพฒันำกำรของเดก็ สวสัดกิำรสงัคม 
และกำรศกึษำในระดบัท้องถิน่ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นกำรด�ำเนนิกำรตำมอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละทีเ่ป็นเพรำะไม่มหีน่วยงำนทีร่บัผดิชอบโดยตรง
ในระดับต�ำบล

นอกเหนือจำกที่หน่วยงำนข้ำงต้นที่ต้องรับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรที่แตกต่ำงกันในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม
ในแต่ละระดับ ยังมีกำรด�ำเนินกำรอีกหลำยด้ำนที่ส�ำคัญที่ทุกหน่วยงำนต้องร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำร ได้แก่
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• กำรปรับปรุงกำรเฝ้ำระวัง กำรคัดกรอง และกำรส่งต่อให้เด็กและวัยรุ่นได้รับบริกำรแบบสหวิชำชีพ

• กำรให้กำรดูแลและกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัวที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิต 

• กำรให้บริกำรและกำรช่วยเหลือที่เข้มข้นแก่กลุ่มที่อยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น เด็กและวัยรุ่นที่เป็นเหยื่อ
ควำมรุนแรง กระท�ำผิดกฎหมำย และใช้สำรเสพติด

• กำรท�ำให้ระบบกำรศึกษำทั้งระบบให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันปัญหำและกำรส่งเสริมสุขภำพจิต

• กำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะกำรเลี้ยงดูบุตรและกำรให้บริกำรและกำรช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ต้องดูแลเด็ก
ที่มีปัญหำสุขภำพจิต หรือตัวเองมีปัญหำสุขภำพจิต

• กำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรให้กำรสนับสนุนเพื่อขจัดปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพจิตและควำมเป็นอยู่
ของเด็กและวัยรุ่น

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
องค์กรเอกชนซึ่งไม่แสวงหำผลก�ำไรมีศักยภำพที่จะมีบทบำทส�ำคัญในกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคม แม้บทบำท
ในปัจจุบนัยังมจี�ำกดั แต่หลำยองค์กรกไ็ด้มส่ีวนร่วมในกำรให้บรกิำรช่วยเหลอืทำงจติใจและจติสงัคมในหลำยด้ำน (สขุภำพร่ำงกำย 
สุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ สวัสดิกำรเด็ก และพัฒนำกำรเด็ก) องค์กรเอกชนมีบทบำทในกำรเป็นแพลตฟอร์ม
เชื่อมต่อกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคมแก่กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เนื่องจำกองค์กรเอกชนเหล่ำนี้มีควำมร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดกับชุมชนและเข้ำใจควำมต้องกำรของชุมชน จึงมีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนกำรส่งมอบบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ 
กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต กำรแก้ไขปัญหำกำรตีตรำทำงสังคม กำรให้บริกำรในระดับชุมชน (กำรเฝ้ำระวัง กำรส่งต่อ และ
กำรดูแลเบ้ืองต้น) และกำรให้กำรช่วยเหลือแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัว ทั้งน้ี ควำมยืดหยุ่นในกำรตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของชมุชนและกำรปรบัใช้แนวทำงใหม่ในกำรส่งมอบบริกำรโดยปรำศจำกข้อจ�ำกดัของระบบรำชกำรคอืข้อได้เปรยีบ
ที่ส�ำคัญขององค์กรเอกชน นอกจำกนั้น องค์กรเอกชนยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรรณรงค์ด้ำนสุขภำพจิต 

องค์กรเยำวชนคอืองค์กรทีไ่ม่ใช่รฐัอกีประเภททีม่บีทบำทในกำรสนบัสนนุกำรส่งเสรมิควำมรูด้้ำนสขุภำพจติและกำรป้องกนัและ
กำรให้กำรดูแลในชุมชนและโรงเรียน 

ภำคธุรกิจ
ภำคธรุกจิ โดยเฉพำะในภำคบริกำรสขุภำพและกำรศึกษำ มีบทบำทท่ีแม้จะเป็นส่วนเลก็แต่ก็มีควำมส�ำคัญในกำรเติมเต็มช่องว่ำง
กำรส่งมอบบริกำรด้วยกำรรับช่วงด�ำเนินกำรแทนภำครัฐ โดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีบริกำรภำครัฐจ�ำกัด ดังนั้น โรงเรียนเอกชน
จึงเป็นอีกแพลตฟอร์มส�ำคัญในกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคมในระดับประเทศ อย่ำงไรก็ดี ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ 
ควรต้องมีกำรศึกษำเพื่อท�ำควำมเข้ำใจบทบำทและขีดควำมสำมำรถของภำคธุรกิจ รวมทั้งมีกำรประสำนงำนและกำรก�ำกับดูแล
มำกขึน้ในกำรส่งเสรมิบทบำทของภำคธรุกจิในกำรให้บรกิำรช่วยเหลอืทำงจติใจและจิตสงัคม นอกจำกนัน้ ภำคธรุกจิยงัมศีกัยภำพ
ที่จะมีบทบำทในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรือทรัพยำกรอื่น ๆ  เช่น เทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ควำมเชี่ยวชำญ 
โอกำสในกำรฝึกงำน เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคม ในลักษณะกิจกรรมเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ยูนิเซฟ
ยูนิเซฟมีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยด้ำนสุขภำพจิตและกำรพัฒนำโครงกำรและต้นแบบใหม่ ๆ  ในกำรส่งมอบบริกำร 
โดยเชื่อมโยงกับภำควิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ และนักวิชำชีพในสำขำต่ำง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับระหว่ำง
ประเทศ รวมทั้งมีบทบำทส�ำคัญในกำรรณรงค์ให้สำธำรณชนให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำสุขภำพจิตและกำรผลักดันเชิงนโยบำย
บนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จำกกำรรวบรวมและสังเครำะห์ข้อมูลและผลกำรศึกษำวิจัย ท้ังน้ี ผู้ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ 
ยูนิเซฟมีศักยภำพที่จะมีบทบำทในกำรให้งบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรริเร่ิม โครงกำร และนวัตกรรมต่ำง ๆ เพ่ือทดสอบ
แนวทำงใหม่ในกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคมแก่เด็กและวัยรุ่น
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ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้แก่ระบบบริกำรสุขภำพจิตในไทยซ่ึงคำบเกี่ยวหลำยหน่วยงำน

ข้อเสนอแนะในภำพรวม

นอกเหนือจำกข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงำนแต่ละด้ำนข้ำงต้น ยังมีข้อเสนอแนะในภำพรวมเพื่อปรับปรุงบริกำรสนับสนุน
ทำงจิตใจและจิตสังคมส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นในไทยตำมปรำกฏในภำพที่ 2 และค�ำอธิบำยด้ำนล่ำง 

ภำพที่ 1: ข้อเสนอแนะในภำพรวมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบบริกำรสุขภำพจิต

มาตรฐาน &
กํากับดูแล

กฎหมาย &
นโยบาย

ความเป็น
ผู้นํา

การส่งมอบ
บริการMHPSS

บริการสนับสนุน
ทางจิตใจ

และจิตสังคม

กําลังคน

กองทุนข้อ
มูล

การมีส่วนร่วม
งบ

ปร
ะม

าณ

แผนงานท่ีคาบเก่ียวหลายหน่วยงาน 
และบทบาทท่ีชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน
และแต่ละระดับ

ขยายบริการคุ้มครอง
และบริการสุขภาพ
ในระดับชุมชน
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิต
ทัง้ระบบการศึกษา
พัฒนาบริการออนไลน์ท่ีเป็นมิตร
และปลอดภัย การเข้าถึงเด็ก
และวัยรุ่นในกลุ่มเปราะบาง

ระดับใหญ่ กลไกระดับชาติ
 ซ่ึงมีอํานาจและ   
 ทรัพยากร ขับเคล่ือน
 เร่ืองสุขภาพจิต
ระดับกลาง กลไกระหว่าง
 หน่วยงานระดับชาติ   
 จังหวัด ท้องถ่ิน
 โดยมีการแบ่ง
 บทบาทชัดเจน
ระดับเล็ก พัฒนา
 ขีดความสามารถ
 ทีมสหวิชาชีพท้องถ่ิน

จัดทําภาพรวม
จํานวน ทักษะ 
และการกระจายบุคลากร
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือระบุช่องว่าง และ
ลําดับความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร

กําหนดมาตรฐาน
บริการท่ีชัดเจน 
กําหนดตัวช้ีวัด
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของระบบ

กองทุน
พิจารณาจัดตัง้กองทุน
ในลักษณะเดียวกับ กยศ.

ข้อมูล
บูรณาการตัวช้ีวัดและ
ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

งบประมาณ
จัดตัง้คณะทํางานระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือจัดทํา
คําของบประมาณร่วมกัน

การมีส่วนร่วม
เพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในการออกแบบ
นโยบายและบริการ
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1. ในระดับประเทศ ให้เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่แผนพัฒนำสุขภำพจิตแห่งชำติและพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต 
ด้วยกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และควำมคุ้มครองท่ีชัดเจนส�ำหรับเด็กและวัยรุ่น พร้อมทั้งพัฒนำแผนงำน กลไก และ
ตัวชี้วัดส�ำหรับกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม 

2. จัดตั้งสภำหรือคณะอนุกรรมกำรด้ำนสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อรับผิดชอบ
กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรตำมแผน 

3. ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล ให้เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่คณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรสุขภำพจิต
แห่งชำติและกำรประสำนงำนกับกระทรวงมหำดไทยและองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของผู้น�ำด้ำนสุขภำพจิตในระดับท้องถิ่น ในกำรจัดท�ำแผนงำนที่บูรณำกำรหลำยหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น กำรจัดสรร
ทรัพยำกร และกำรประสำนงำน

4. ปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตแก่เด็กและวัยรุ่นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน อำทิ 
เครื่องมือกำรคัดกรองและแนวทำงกำรใช้งำน ขั้นตอนกำรส่งต่อ กำรดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และกำรดูแลเด็กและวัยรุ่น
ที่อยู่ในระบบกำรคุ้มครองและระบบยุติธรรม 

5. เพ่ิมงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตแก่เด็กและวัยรุ่นในสถำนพยำบำลระดับต่ำง ๆ รวมทั้ง
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรส่งเสริม โดยส�ำนักงบประมำณ โดยกำรเสนอแนะของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ควรพิจำรณำให้กำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคมเป็นหนึ่งในประเด็น
ที่ให้มีกำรจัดท�ำงบประมำณแบบบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำน (น�ำโดยกระทรวงสำธำรณสุข) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
งบประมำณประจ�ำปีที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ นอกจำกนั้น ให้มอบหมำยหน่วยงำน เช่น กรมสุขภำพจิต/ 
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสุขภำพจิตแห่งชำติ เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณดังกล่ำว 
พร้อมทั้งติดตำมผล และก�ำกับดูแลหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำน

6. เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่บคุลำกรด้ำนสขุภำพจิตโดยกำรก�ำหนดบทบำทท่ีชัดเจนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  (สำธำรณสขุ 
กำรศึกษำ สวัสดิกำรสังคม ยุติธรรม) ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรที่ควรได้รับควำมส�ำคัญ พร้อมทั้งก�ำหนดสมรรถนะ
และควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมเพ่ือให้พร้อมรับผิดชอบบทบำทดังกล่ำว นอกจำกนั้น ให้ปรับปรุงกำรบูรณำกำร
เร่ืองพัฒนำกำรของเด็กและวัยรุ่นและกำรส่งเสริมสุขภำพจิตไว้ในกำรฝึกอบรมนักวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่
สวัสดิกำรสังคม เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรม ครู และบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ช่วยเหลือทำงจิตใจและจิตสังคม ทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงำนและระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 

7. ปรับปรุงกำรรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรประเมิน
ควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสุขภำพจิต กำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำร และกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ นอกจำกนั้น 
ให้ก�ำหนดตัวชี้วัดที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรให้บริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม รวมทั้งตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ
ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง และให้พัฒนำแพลตฟอร์มท่ีเป็นมิตรต่อผู้ใช้งำน เช่น หน้ำปัทข้อมูล 
เพื่อให้ผู้ให้บริกำรและชุมชนเข้ำถึงข้อมูลด้ำนสุขภำพจิตได้ง่ำยขึ้น

8. เปิดโอกำสให้เด็กและวัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยและแผนงำนในกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงจิตใจและ
จิตสังคม โดยมอบหมำยให้เด็กและเยำวชนได้มีบทบำทอย่ำงเป็นทำงกำร เช่น กำรเป็นผู้แทนในคณะกรรมกำร
ด้ำนสุขภำพจิต และองค์กรอื่น ๆ  ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น นอกจำกนั้น ให้ปรับปรุงกลไกที่เป็นมิตรต่อเด็กและ
วัยรุ่นในกำรให้ข้อคิดเห็นต่อบริกำรสนับสนุนทำงจิตใจและจิตสังคม

9. ขยำยขอบเขตโครงกำรในระดับชุมชนและระดับประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำกำรตีตรำทำงสังคมและกำรเลือกปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพจิต รวมทั้งปรับปรุงควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิต โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็กและวัยรุ่นและ
พ่อแม่ผู้ปกครอง
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