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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนอันเกิดจากผลพวงของ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ของหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างจากบุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนจํานวน 8 คน
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นได้ดําเนินการสอดคล้อง
กับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นสร้างความร่วมมือกันขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของคนไร้บ้านให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในรูปแบบเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็ยังพบประเด็นสําคัญ เช่น 1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 2) บุคลากรภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
เพื่อนฅนไร้บ้านขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นจิต เวช และ 3) ถึงแม้จะมีการร่ วมมือกั นขับ เคลื่ อนแผน
นโยบายจังหวัดตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบเครือข่ายเครือข่ายแต่ยังพบประเด็นความไม่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน
คําสําคัญ: ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน เทศบาลนครขอนแก่น

Abstract
This research aims to explain the analysis of management model of mental illness and
homeless people cause of the Mental Health Act, B.E. 2551 of agencies responsible in the Khon
Kaen municipality. This research is collect data by conducting a semi-strured in-depth interview
with officials in government agencies and civil society organization involved with mental illness
and homeless people 8 people.
The result shown that the duty of related parties in the responsible department is carried
out in accordance with the management of mental illness and homeless people under the
Mental Health Act, B.E. 2551. Moreover, it was found that those involved created cooperation
to policy of Khon Kaen province regarding homelessness in the same direction, which is in line
with the new concept of network governance. However, in performing duties under the Mental
Health Act, B.E. 2551, there were still significant problems and obstacles, such as 1) the officials
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of the relevant departments still lack knowledge and understanding in complying with the
Mental Health Act, B. E. 2551 2) civil society personnel working in Friends of Homeless groups
lack expertise in psychiatry. And 3) collaboration according to provincial policy plans according
to the concept of network governance. But still experiencing discontinuous and unsustainable
issues.
Keywords: mental illness and homeless people, Khon Kaen municipality.

บทนํา
ปัญหาสุขภาพจิ ต ของประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยทางจิ ตเวชเร่ ร่อนหรื ออาจเรี ย กว่า ปั ญ หา
ของบุคคลไร้ ที่พึ่ง ที่มี อาการป่วยทางจิ ต เวช (จักรพัน ธุ์ โอฬาริกชาติ , 2561) ถือเป็นปัญ หาที่ยิ่งนับวัน ยิ่ ง พบ
ปรากฏการณ์และจํานวนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
หรือ ขอนแก่น กลุ่มคนที่พบมักจะมีอาการผิดปกติทางจิตมากถึงร้อยละ 70 (Hfocus, 2562) ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ถือเป็นปัญหาทางสังคมที่เชื่อมโยงและสามารถส่งผลไปยังปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นกัน อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในสังคม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด เป็นต้น (จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ ,
2561) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าความผิดปกติทางจิตเวชของประชากรในประเทศซึ่งส่วนหนึ่งกลายเป็น
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนถือเป็นปัญหาสังคมที่น่าห่วงใยและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนเหล่านี้
ก็ยังไม่ได้รับการดูแลและคุ้มครองในด้านร่างกายและจิตใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างผาสุกเหมือนกับบุคคลทั่วไปได้ดีเท่าที่ควร (โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา, 2561)
เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว ภาครัฐของไทยจึงได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตและผู้ป่วย
ทางจิตเวชที่ไร้ที่พึ่งไว้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเจาะจง คือ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 ที่มีวัตถุประสงค์ ในการคุ้ มครอง ส่งเสริมและปรับปรุงคุณ ภาพชีวิตและสุขภาพจิต ของประชาชน โดย
เฉพาะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนผู้ที่มีความปกติทางจิต อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดแก่สังคมจากผู้ป่วยทางจิตเวช และด้วยผลของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 นี้เองทําให้
บรรดา เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานตํารวจ หรือสถาบันจิตเวช โรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
จิตเวชและโรงพยาบาล มีอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับการนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต เวช
เร่ร่อนตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่ไม่จําเป็นต้องเป็นญาติของผู้ป่วย
ทางจิตเวชเอง หากพบเห็นผู้ป่วยทางจิตก็สามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานตํารวจ ให้
นําตัวเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาได้เช่นกัน แต่ต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยทางจิตรายนั้นมีลักษณะตามมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 คือ เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ
มีภาวะอันตราย หรือ มีความจําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษา หรือไม่
ถึงแม้จะมีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของ
การนําส่งผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาและความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานตํารวจ และพนักงานผ่ายปกครอง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของสถานสังเคราะห์
สถานพินิจ สํานักงานคุมประพฤติ เรือนจําและทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ในสายงานด้านสาธารณสุขด้วย กลุ่ม
คนเหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการของผู้ป่วยทางจิตเวช และความเข้าใจในกฎหมายแม่บท
หรือมีภาระงานที่มากอยู่แล้วไม่อาจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ (โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา, 2561)

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
135

หรือปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายแล้วผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนเองก็
ยังคงอยู่ข้างถนนต่อไป อีกทั้งยังต้องเผชิญแรงกดดันทางสังคมแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร
และขาดสิทธิเสรีภาพในดําเนินชีวิตอยู่ (เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์, 2557) ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชเหล่านี้ แต่ก็ทําได้เพียงการช่วยเหลือเบี้องต้น เท่านั้น ไม่
อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนได้
ด้วยมูลเหตุที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ไม่ค่อยเอื้อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในกระบวนการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
ตามมาอีกมากมาย ส่งผลให้ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ ร่อนจํานวนมากยังคงถูกทอดทิ้งอยู่ในสังคม ไม่ได้รับสิทธิตาม
กระบวนการบําบัดรักษา แม้กระทั่งจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์ก ลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม ด้านการศึกษา และด้านการแพทย์ ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมอยู่มาก อีกทั้งปัจจุบันจังหวัด
ขอนแก่นกําลังมุ่งพัฒนาเมืองเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งการจะเป็นเมืองที่พัฒนาและขึ้น
ชื่อว่าอัจฉริยะได้นั้น พลเมืองและสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองต้องได้รับการดูแลและพัฒนาเป็นอย่างดี แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงยังพบเห็นผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนอาศัยอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นจํานวนมาก
ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เข้ารับการบําบัดรักษาตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด ด้วยปรากฎการณ์ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดประเด็นคําถามว่า การปฏิบัติหน้าที่และปัญหาต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนของ
หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่นนั้นเป็นอย่างไร นอกจากนั้นข้อค้นพบจากการศึกษายังจะ
นําไปสู่การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
เทศบาลนครขอนแก่นต่อไปได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ หน้า
ตามพระราชบั ญญั ติสุ ขภาพจิต พ.ศ. 2551 ของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่ อการจั ดการผู้ ป่ วยทางจิต เวชเร่ ร่ อนใน
เทศบาลนครขอนแก่น อาทิ ปัญหาบรรดาพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ทราบถึงอํานาจหน้าที่ของตนเอง ความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับจากกฎหมายแม่บท หรือปัญหาอื่น ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็น เนื่องจากกฎหมายแม่บทนี้
อาจไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการจัดการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
ให้เข้ารับกระบวนการบําบัดรักษาอย่างถูกต้อง ปกป้องดูแลผู้ป่วยทางจิตเร่ร่อน และให้เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ส่งผลผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนจํานวนมากยังคงอยู่ในสังคม กลายเป็นภาระและส่งผลทางลบต่อสังคม
อยู่ต่อไป
นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังมีวัตถุประสงค์อีกหนึ่งประการ คือมุ่งหาแนวทางในการแก้ไขในมิติของนโยบาย
ในบริบทของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น การจัดการ์อีกหนึ่งประการ คือ การเพื่อให้ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวน
การบําบัดรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทําให้ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนไม่ต้องถูกทอดทิ้งเพียงผู้เดียวอยู่ใต้เงา
มืดของสังคม สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเอง และเป็นประชากรที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดการปกครองแบบเครือข่าย (Network Governance) คือแนวคิดการจัดรูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการทํางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมตั้งแต่
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สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางประการที่หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งไม่อาจดําเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นแก่นหลักในการปฏิบัติงานและกํากับ
ดูแลเครือข่าย (Goldsmith & Eggers, 2547/2552) ซึ่งการศึกษาแนวคิดดังกล่าวมีความสําคัญกับการศึกษาวิจัย
นี้ เนื่องจากได้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์หรือการร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่จัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นในแก้ไขปัญหาการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนตาม
บริบทของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นหรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การตอบคําถามการวิจัยที่ว่า การปฏิบัติหน้าที่และ
ปัญหาต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนของหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่นนั้นเป็น
อย่างไร นอกจากนั้นเพื่อที่จะตอบคําถามการวิจัยดังกล่าวและได้ทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการ
ผู้ป่วยผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีความจําเป็นต้อง
ศึ กษาถึ งสาระสํ าคั ญ ในการจัด การผู้ ป่ วยทางจิ ต เวชเร่ ร่อนตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต พ.ศ.2551 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต โดยในการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะสาระสําคัญในส่วนของ
ขั้นตอนส่งเข้ารับการบําบัดรักษาหรือการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนไปยังสถานบําบัดรักษาที่ผู้เกี่ยวข้องมี
อํานาจกระทําเท่านั้น ซึ่งตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้กําหนดไว้ว่าหากเจ้าหน้าที่
ตํารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของสถานบําบัดรั กษา พบหรือได้รับแจ้งจากบุคคลทั่วไปว่า พบ
บุคคลที่มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ มีภาวะอันตราย หรือ มีความจําเป็นต้อง
ได้ รับการบํ าบั ด รั ก ษา ให้ เจ้ าหน้ าที่ตํ ารวจ พนั ก งานฝ่ ายปกครอง หรื อเจ้า หน้า ที่ ข องสถานบํา บั ด รั กษา เร่ ง
ดําเนินการส่งตัวบุ คคลนั้นไปยังสถานพยาบาลหรือสถานบําบัด รัก ษาของรั ฐโดยทันที เพื่อตรวจวินิจฉั ย และ
ประเมินอาการเบื้องต้นก่อนนําส่งไปยังกระบวนการบําบัดรักษาสุขภาพจิตต่อไป ตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551)
ในส่วนของงานวิจัยที่ได้มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านั้น จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายมุมมอง ดังจะยกตัวอย่าง
งานวิจัยสําคัญมาเพื่ออภิปรายให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ดังเช่น กรกนก พงษ์
ประดิษฐุ์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับรักษาผู้ป่วยทางจิตและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ.2551 ของแพทย์ พยาบาล และตํารวจ ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม โดยมีคําถามการวิจัยที่ว่า เพื่อศึกษา
การปฏิบัติและปัญหาที่เกิดตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ของแพทย์ พยาบาล และตํารวจในบริบท
ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เมื่อตํารวจได้รับแจ้งจากประชาชนเห็นพบเห็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ทางจิต ตํารวจก็จะดําเนินการควบคุมไว้ที่สถานีตํารวจเพื่อทําการสอบสวน และพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะ
ก่อให้เกิดอันตรายและมีความจําเป็นต้องบําบัดรักษาหรือไม่ แล้วจึงนําส่งไปยังสถานพยาบาลเบื้องต้นหรือสถาน
บําบัดรักษาสุภาพจิตโดยไม่ชักช้า เพื่อให้รับการตรวจและประเมินอาการเพื่อนําเข้าสู่ระบวนการบําบัดรักษา
ทันที โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายสุขภาพจิต พบว่า แพทย์ พยาบาล และโดยเฉพาะตํารวจ
ยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสุ ขภาพจิต พ.ศ.2551 รวมถึงบุคลากรยั งมี จํานวนไม่
เพียงพอทํ าให้ เกิ ดความยุ่งยากในนําส่ งผู้ ป่วยทางจิ ต เวชเร่ ร่ อน ซึ่งงานวิ จัย ดัง กล่ าวมี ค วามคล้ ายคลึ ง กั น กั บ
งานวิจัยฉบับนี้เนื่องจากมีคําถามการวิจัยเช่นเดียวกัน คือ การศึกษาการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 แต่มีความแตกต่างกันในบริบทของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล
หลัก ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้เก็บข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐ อาทิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นต้น และหน่วยงานภาคประชาสังคมเพิ่ม เติม ส่งผลให้การวิ เคราะห์ผลการศึ กษวิ จัยที่ เกิดขึ้น จากศึ ก ษา
งานวิจัยดังกล่าวนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงตามบริบทของพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น นอกจากนี้ จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ (2561) ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่
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เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ ร่อน โดยมีคําถามการวิ จัย ที่ว่า เพื่อชี้เห็น เห็นประเด็นปั ญ หาทางกฎหมายที่เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
การส่งตัวผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนไปยังสถานบําบัดรักษาของรัฐของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้นั้น กฎหมายได้
ระบุว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนก่อน หากผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนนั้นไม่ให้ความยินยอม
จะเกิดปัญหาคือ ถ้าไม่รับความยินยอมดังกล่าว สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก็ต้องรับผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนไว้ดูแล
เอง จึงเกิดปัญหาด้านความพร้อมในการดูรักษาว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะมีความสามารถพอที่จะดูแลผู้ทาง
จิตเวชเร่ร่อนให้หายจากการเจ็บป่วยทางจิตได้หรือไม่ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวที่ได้เสนอให้เห็นถึงมุมมองของปัญหาที่
เกิดขึ้นจากบทกฎหมายทั้งสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนเพียงเท่านั้น ไม่ได้พยายามเสนอหรือมุ่ง
ตอบคําถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
พื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ส่งผลให้ผู้วิจัยจึงมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าหากประเด็นคําถามดังกล่าวยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว อาจจะส่งผลต่อสิทธิในการเข้ารับการบําบัดรักษา
อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้กําหนดไว้ จึงได้หยิบยกประเด็นคําถาม
ดังกล่าวเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยฉบับนี้

วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยมุ่ง
ศึกษาถึงการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ข องหน่ วยงานที่รับผิดชอบต่อการจัด การ
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
ในเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่
1) นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ประจํ า ศู น ย์ คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวชเร่รอนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 2 คน
2) เจ้าหน้าที่ตํารวจ ระดับบังคับบัญชา 1 คน และระดับปฏิบัติการ 2 คน สังกัดงานปกครองและ
ป้องกันประจําสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น และมีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวชเร่รอนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
3) นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ประจําสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
จังหวัดขอนแก่น และมีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิต
เวชเร่รอนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จํานวน 1 คน
4) นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง กั ด สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ประจํ า เทศบาลนครขอนแก่ น และมี
ประสบการณ์ทํางานไม่น้ อยว่า 1 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ ที่เกี่ย วข้ องกับกับผู้ป่วยทางจิต เวชเร่ร่ อนในพื้น ที่
เทศบาลนครขอนแก่น จํานวน 1 คน
5) ผู้ประสานงานของกลุ่มเครื อข่ ายเพื่อนฅนไร้บ้าน ซึ่งเป็นองค์ กรที่ ไม่แสวงประโยชน์ กํ า ไรที่
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จํานวน 1 คน
เมื่ อได้ ข้ อมู ล สั ม ภาษณ์ ม าครบถ้ วนแล้ ว ผู้ วิจัย ได้ดํ าเนิ น การเรี ย บเรี ย งและจัด ระบบข้ อมู ล เพื่ อ การ
วิเคราะห์ โดยแบ่งรูปแบบการวิ เคราะห์ ข้อมูลเป็น 6 ขั้นตอนตามรูปแบบการวิ เคราะห์ ข้อมูลแบบแก่นสาระ
(Thematic Analysis) คื อ การทํ าความคุ้ นเคยกับ ข้ อมู ล เริ่ มต้ นสร้า งรหั ส การค้ นหาแก่น สาระสํ าคัญ การ
ทบทวนแก่นสาระสําคัญ การให้คําจํากัดความและตั้งชื่อ และการเขียนผลการวิจัย
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาของการจัดการผู้ป่วยทางจิต เวช
เร่ร่อนของหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น สามารถอธิบายได้ 2 ประเด็นหลักดังนี้
ประเด็นที่ 1 ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ของผู้รับผิดชอบ
ต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การปฏิบัติหน้าที่การจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น มีหลายลักษณะ เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจพบเห็นด้วยตนเอง การได้รับแจ้งจากประชาชนโดยตรง
หรื อการได้ รับ แจ้ ง จากเจ้ า หน้ าที่ ข องหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บผู้ ป่ วยทางจิ ต เวชเร่ ร่ อนในพื้ น ที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่น อาทิ นักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานปกครอง บุคลากร
ของสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
เพื่อนฅนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขอนแก่นหรือโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าพบบุคคลที่มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีความผิดปกติ
ทางจิตและมีภาระเป็นอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษา ตามมาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจ ประจําสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นก็จะ
ดําเนินการเข้าควบคุมตั วบุ ค คลดังกล่ าวไปยั งสถานี ตํา รวจภูธรเมืองขอนแก่นก่ อนเพื่ อชั กประวัติ ข องบุ ค คล
ดังกล่าวในเบื้องต้น หากพบว่าบุคคลนั้นไม่มีผู้ดูแล และไม่มีความสามารถในการตัดสินใจในการให้การยินยอม
สําหรับการบําบัดรักษาได้ เจ้าหน้าที่ตํารวจก็รีบจะดําเนินการส่งตัวไปยังสถานบําบัดรักษาของรัฐบาลซึ่งก็คือ
โรงพยาบาลขอนแก่น หรือโรงพยาบาลขอนแก่ นราชนคริน ทร์ เพื่ อทํ าการตรวจวินิ จฉัย และประเมิ นอาการ
เบื้องต้นก่อนจะนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาสุภาพจิตต่อไป ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.2551 หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนได้เสร็จสิ้นกระบวนการบําบัดรักษาของโรงพยาบาลขอนแก่น
หรือโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้ ก็จะนําส่งบุคคลตัวผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนดังกล่าวไปยังศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.
2557 โดยจะให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในระหว่างที่ติดตามหาญาติผู้ป่วย หรือในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่มีญาติก็จะดําเนินการหาสถานที่พักพึ่งแหล่งสุดท้ายแก่ผู้ป่วยต่อไป
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นนั้น เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนได้พบเห็น หรือ
ได้รับแจ้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าพบผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นเทศบาล
นครขอนแก่น แล้วจึงดําเนินการควบคุมตัวผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนตามอํานาจพระราชบัญญัติสุภาพจิต พ.ศ.
2551 เพื่อนําส่งตัวผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนไปยังสถานบําบัดรักษาทางจิตของภาครัฐเพื่อเข้ารับการบําบัดรักษา
ตามกฎหมายกําหนด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นมีสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนให้ได้เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา และปกป้องความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นด้วย
2. รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิต
เวชเร่ร่อนในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก การปฏิบัติหน้าที่ ในเชิ ง
นโยบาย โดยมีคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น (ชุดใหญ่) สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่จะปฏิบัติงานด้านนโยบายและคน
กลางคอยประสานการดําเนินการ และเพื่อดําเนินการพิจารณาปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคน
ไร้ที่บ้าน ซึ่งรวมถึ งการจัด การกั บปั ญหาของผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ ร่ อนด้ วย รวมถึงการให้ ความช่ วยเหลื อ ด้า น
งบประมาณ บุคลากร หรือสถานที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิต เวช
เร่ร่อนอื่นจั ด ให้มี ขึ้น เพื่อดําเนินการพิ จารณาปัญ หาของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องกับการจัด การคนไร้ที่บ้าน ซึ่ง
รวมถึงการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนด้วย นําไปสู่การมุ่งพัฒนามิติต่าง ๆ 5 คือมิติด้านนโยบาย
มิติสุขภาพ มิติสิทธิและสวัสดิการ มิติการศึกษาและอาชีพ มิติที่อยู่อาศัย และสร้างให้เกิด เป็น แผนนโยบาย
จังหวัดขอนแก่นในเรื่องของคนไร้บ้าน โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
และคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น (ชุดใหญ่) เป็นผู้กําดูแลให้เป็นไปตามแผนนโยบาย
จังหวัดขอนแก่นดังกล่าว
ประเภทต่อมาคือ การปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก โดยมีสถานีตํารวจภูธรมืองขอนแก่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน ซึ่งจะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องกระบวนการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวช
เร่ร่อนเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาของเจ้าหน้าที่ตํารวจ การลงพื้นที่สํารวจและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทาง
จิตเวชเร่ร่อนของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกิจกรรมเดินเลาะเมือง (เดินกาแฟ) ของกลุ่มเพื่อนฅนไร้
บ้าน ซึ่งจะนําไปสู่การเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่ น และ
จัดเก็บเป็นฐานข้ อมูล เชิงสถิติของคนไร้ ที่พึ่งและผู้ป่วยทางจิต เวชเร่ ร่อนในพื้น ที่ เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อ
ดําเนินการทําแผนนโยบายจังหวัดขอนแก่นในเรื่องคนไร้บ้านต่อไป
จะเห็ น ได้ ว่ า การดํ า เนิ น งานและการปฏิ บั ติ ห น้ า ทั้ ง ในด้ า นเชิ ง นโยบายและเชิ ง รุ ก ของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ร่วมมือกันสร้างเป็นเครือข่ายในแก้ไขปัญหาการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวช
เร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาล
นครขอนแก่น
ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
1. ปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเด็นปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยทาง
จิตเวชเร่ร่อน มี 3 ประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ คือประเด็นปัญหาแรก เรื่องเจ้าหน้าที่ตํารวจ นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนคร
ขอนแก่น นั้นยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของปัญหาทางสุขภาพจิต โรคจิตเวช และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจในชั้นปฏิบัติการ ที่ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายสุขภาพจิต และโรคทาง
จิตเวช ส่งผลให้ไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลที่พบหรือได้รับแจ้งมานั้นมีความผิดปกติทางจิตเวชจริงหรือไม่
ประเด็นต่อมาคือ การไม่ทราบอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 ในกระบวนการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา และวิธีการการเข้ายับยั้งผู้ป่วย
ทางจิตเวชเร่ ร่อนที่เกิดภาวะคลุ้มคลั่ง ส่งผลให้ในบางกรณีภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่ควรเป็นของเจ้าหน้าที่ตํ ารวจ
โดยตรง ต้องตกอยู่กับนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จั งหวัด
ขอนแก่นที่ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบและผลเสียจากกา
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ดําเนินการดังกล่าวแก่ทั้งตัวผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนเองและตัวของเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ขอนแก่นได้
ประเด็นสุดท้ายคือการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหาความผิดปกติของหน่วยงาน
ภาคประชาสังคม กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้านก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญ เนื่องจากกลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้านเป็นหน่วยงานเชิงรุกที่
มักจะดําเนินงานกับผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นโดยตรง ซึ่งหากเกิดสถานการณ์จําเป็น
ที่ต้องให้การช่วยเหลือดูแลแก่ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนโดยไม่อาจเลี่ยงได้นั้น จะต้องรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลขอนแก่นหรือโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เท่านั้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้
การช่วยเหลือ ทําให้ในบางกรณีอาจจะเกิดผลเสียตามต่อผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนและประชาชนอีกด้วย
ดั ง นั้ น จากการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กึ่ ง โครงสร้ า งกั บ บุ ค ลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการผู้ป่วยทางจิต เวชเร่ ร่อนในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น พบว่าปัญหาด้า น
บุคลากรที่ปฏิบัติตามพระราบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 3 ประเด็นปัญหาอันได้แก่ ประเด็นแรกคือการขาด
องค์ความรู้ในด้านพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และปัญหาทางสุขภาพจิต ประเด็นที่สองคือ การไม่
ทราบอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และประเด็นสุดท้ายคือ การขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องผู้ป่วยทางจิตเวชเร่รอน
2. ปัญหาด้านรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวช
เร่ร่อน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาด้านรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน มี 2 ประเด็นปัญหาดังต่อนี้ คือประเด็นปัญหาแรก การขาดความยั่งยืนของการ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
อันได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ที่ได้ มุ่ง ร่ วมมือ กั น เป็ น เครื อข่า ยเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาคนไร้ บ้าน รวมถึ งปั ญหาผู้ ป่ วยทางจิ ต เวชเร่ ร่ อนในจั ง หวั ด
ขอนแก่นในมิติต่าง ๆ ซึ่งพบว่าแต่ละหน่วยงานต่างก็ขับเคลื่อนการทํางานตามภารกิจขององค์กรเป็นหลักและ
พยายามเชื่อมโยงการทํางานระหว่างกันเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ตามข้อจํากัดและปัจจัยเอื้อหรือหนุนเสริม
ต่าง ๆ เป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่ได้ร่วมมือกันดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาล
ขอนแก่นกันไปตลอดทุกกรณี
ประเด็นปัญหาที่สอง คือการขาดการสื่อสารที่ต่อเนื่องกันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจั ด การ
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของความไม่สอดคล้อง
กันในระบบของการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน ทําให้เกิดช่องว่างในการนําส่งผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนเข้าสู่
กระบวนการบําบัดรักษา ซึ่งส่งผลส่งผลโดยตรงทําให้ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนเป็นจํานวนมากในพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น ยังไม่ได้รับการนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกี่งโครงสร้างกับหน่วยงาน
ที่ข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น พบว่ามีปัญหาด้านรูปแบบการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อน 2 ประเด็นปัญหา คือปัญหาการขาดความ
ยั่งยืนของการปฏิบัติหน้าที่รวมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการขาดการสื่อสารที่ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ ข้อค้นพบการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ
ตามพระราชสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการ
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในเทศบาลนครขอนแก่น นั้นมีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ “สาระสําคัญในการจัดการ
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551” (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551)
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจพบเองโดยตรงหรือได้รับแจ้งจากประชาชนหรือได้รับการประสานงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าพบผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ก็จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เพื่อให้ทําการควบคุมผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงเบื้องต้น
ก่อน เพื่อทําการสอบสวนและชักประวัติของผู้ป่วย หากไม่พบญาติและพิจารณาได้ว่าผู้ป่วยนั้นอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายและมีความจําเป็นต้องเข้ารับการบําบัดรักษา ก็จะนําตัวผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนส่งไปยังโรงพยาบาลหรือ
สถานบําบัดรักษาทางสุภาพจิตโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนได้รับการตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการทาง
จิตเบื้องต้นและนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาต่อไป ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
แต่อย่างไรก็ดี การปฏิบัติหน้าที่ต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
ได้พบปัญหาและอุปสรรคในด้านบุคลากร คือเจ้าหน้าที่ตํารวจ นักสังเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้า
ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องของปัญหาทางสุขภาพจิต และพระราช
บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจในชั้นปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาเรื่อง
“การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดนครปฐม” (กรกนก พงษ์ประดิษฐ์, 2556) ที่ชี้ให้เห็นถึงการขาดองค์ความรู้ในเรื่องปัญหาทางสุภาพจิต
และไม่ทราบอํานาจหน้าที่ของตนเองตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่สามารถ
ระบุได้ว่าบุคคลที่พบหรือได้รับแจ้งมานั้นมีความผิดปกติทางจิตเวชจริงหรือไม่ นําไปสู่ไม่อาจนําส่งผู้ป่วยทางจิต
เวชเร่ร่อนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาตามที่กฎหมายกําหนดได้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบ รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการผู้ป่วยทางจิต
เวชเร่ร่อน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ว่ามีการร่วมมือกัน สร้าง
เป็นเครือข่ายการดําเนินงาน เพื่อดําเนินงานขับเคลื่อนตามแผนนโยบายจังหวัดขอนแก่นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอคคล้องกับแนวคิด “การบริหารงานภาครัฐใน
รูปแบบเครือข่าย Network Governance” (Goldsmith & Eggers, 2547/2552) ที่ชี้ให้เห็นถึงการสร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการดําเนินงานในระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม สร้าง
เป็นเครือข่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นแกนนําในการปฏิบัติงานและ
กํากับดูแลเครือข่าย แต่อย่างไรก็ดีในการวิจัยครั้งนี้ได้มีข้อค้นพบอีกว่า แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการ
ผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนนโยบายจังหวัดในเรื่องคนไร้
บ้าน ก็พบกว่าแต่ละหน่วยงานต่างก็ขับเคลื่อนการํางานตามภารกิจขององค์กรเป็นหลักและพยายามเชื่อมโยง
การทํางานระหว่างกันเที่จะสามารถดําเนินการได้ตามข้อจํากัดและปัจจัยเอื้อหรือหนุนเสริมต่าง ๆ เป็นครั้งคราว
เท่านั้น ไม่ได้ร่วมมือกันดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในเทศบาลขอนแก่นกันไปตลอดทุก
กรณี
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ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบจากการงานวิจัยนี้ นําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการ
ผู้ ป่ ว ยทางจิ ต เวชเร่ ร่ อ น ในพื้ น ที่ เ ทศบาลนครขอนแก่ น ได้ ดั ง นี้ คื อ ควรจั ด ให้ มี ก ารอบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และวิธีการปฏิบัติการที่สอดคล้องกันกับแผนนโนบายจังหวัดขอนแก่น
พร้อมทั้ ง จัด ให้ มี ก ารทดสอบเพื่ อวั ด ผลการผลการอบรมดั งกล่ า วกั บบรรดาเจ้ า หน้า ที่ ร ะดั บปฏิ บั ติ ก ารของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการผู้ป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น รวมถึง
ควรจัดให้มีคู่มือการการประสานงานและปฏิบัติงานการนําส่งป่วยทางจิตเวชเร่ร่อนที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน
กั บบริ บทของจั ง หวั ด ขอนแก่ น ในแต่ ล ะหน่ วยงานของผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องต่อการจั ด การในพื้น ที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยอาจจะร่วมกันพูดคุย ลดความเป็นทางการลง เพื่อการจัดทําคู่มือขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
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