พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
อ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพือ่ น�ำบุคคลทีม่ ภี าวะอันตรายหรือมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั
การบ�ำบัดรักษา ไปรับการบ�ำบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานบ�ำบัดรักษา ในการปฏิบตั งิ านอาจร้องขอ
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจหรือผูป้ ฏิบตั กิ ารตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉกุ เฉินให้ความช่วยเหลือได้
2. ซักถามบุคคลใด ๆ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
และชุมชนของบุคคลนั้น
3. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค�ำ ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

การขอมี/ขอต่อบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลส�ำหรับสมัครสมาชิก ระบบจะก�ำหนด Username ให้ และให้ผู้สมัคร ก�ำหนด
Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบในกรณีต้องแก้ไขข้อมูล แล้วกดบันทึก
ส่วนที่ 2 กรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน แล้วกดบันทึก

1. เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือพบว่า มีบคุ คลใดทีม่ พี ฤติการณ์อนั น่าเชือ่ ว่าบุคคลนัน้ มีภาวะอันตรายหรือ
จ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลหน่วยงาน (เช่น หน่วยงานหลัก สสอ. หน่วยงานย่อย รพ.สต. กรณีโรงพยาบาล/
หน่วยงานอื่น ให้ระบุชื่อโรงพยาบาล/ชื่อหน่วยงานเหมือนกันทั้งสองช่อง) แล้วกดบันทึก

ท�ำบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเวลา สถานที่ที่พบ และชื่อของบุคคลนั้น (ถ้าทราบ)
บันทึกชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งรวมทั้งความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น (ถ้ามี)
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการซักถามบุคคล
ในกรณีจำ� เป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจหรือผูป้ ฏิบตั กิ ารตามกฎหมายว่าด้วย
การแพทย์ฉกุ เฉิน ให้ขอความช่วยเหลือเพือ่ เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และน�ำตัวบุคคลนัน้ ไปยังสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบ�ำบัดรักษา

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่นั้น ๆ
ต่อเจ้าของหรือผู้ครองเรือน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ

คุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
4. ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการแพทย์ พยาบาล สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กิจกรรมบ�ำบัด
สาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน กายภาพบ�ำบัด เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ เวชกิจฉุกเฉิน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม หรือกฎหมาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตร
ทางการพยาบาลระดับต้น หรือการสาธารณสุข
5. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ปี

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

(ผู้ประสงค์ขอมีบัตรฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติประกาศก�ำหนด รวมถึง
ต้องด�ำรงต�ำแหน่ง/ระดับ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ)

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

(1)
(2)
(3)
(4)

สาระสำ�คัญ

1. เข้าเว็บไซต์ www.omhc.dmh.go.th แล้วเข้าไปที่ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

(สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

3. พิมพ์เอกสารใบค�ำขอมีบัตรฯ ออกจากหน้าเว็บไซต์
(จะมีปุ่ม คลิกเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก และส่งมาที่ ลคสช.)
4. ให้ผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน (ในส่วนท้ายของใบค�ำขอมีบัตรฯ)
5. ติดรูปภาพ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูปที่เอกสารใบค�ำขอมีบัตรฯ และแนบรูปเพื่อใช้ติดบัตรฯ 1 รูป
(รวม 2 รูป)
6. ส่งไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงานของท่านเพื่อรวบรวมส่ง ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
7. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดท�ำบัตรพนักงานเจ้าหน้าทีฯ่ และ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลงนามในบัตรฯ พร้อมกับประทับตราส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและส่งให้แก่บคุ ลากร ทีข่ อมีบตั รฯ
ดังกล่าว
8. รายงานให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตรับทราบ (แนบแบบสรุปรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ)
ส่งไปยัง
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 8130, 0 2590 8041 โทรสาร 0 2149 5584

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 8130 หรือ 0 2590 8041 โทรสาร 0 2149 5584
E-mail : omhcoffice@gmail.com เว็บไซต์ : www.omhc.dmh.go.th
https://www.facebook.com/omhcoffice

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
การบำ�บัด
รักษา
การป้องกันและ

ควบคุมปัจจัย
ที่คุกคามสุขภาพจิต

การส่งเสริม
สุขภาพจิต

5 มิติ

การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
ผู้ดูแล และสังคม

6 หมวด และ 54 มาตรา
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสุขภาพจิต
แห่งชาติ

หมวด 1
คณะกรรมการ

หมวด 2
สิทธิผู้ป่วย

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสถาน
บ�ำบัดรักษา
(1) ได้ รั บ การรั ก ษาตามมาตรฐานทาง
การแพทย์ แ ละการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(2) ได้รับการคุ้มครองในการปกปิดข้อมูลไว้เป็นความลับ
(3) ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัย
(4) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม
และระบบอื่น ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ห้ามไม่ให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย
ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่
(1) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น
(2) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตที่ต้องได้รับการบำ�บัดรักษา
1. ผู้ที่มีภาวะอันตราย
3
3
3

พฤติกรรมที่แสดงออกโดยความผิดปกติทางจิต
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

2. มีความจำ�เป็นต้องได้รับการบำ�บัดรักษา
3
3
3

ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการรักษา
ไม่เข้าใจลักษณะความเจ็บป่วยของตัวเองซึ่งต้องได้รับการรักษา
ไม่ตระหนักถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการทีต่ นตัดสินใจรับหรือไม่รบั การรักษาของแพทย์

(3) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย

ได้รับการคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ
ทางสือ่ ทุกประเภท ต้องไม่ท�ำให้เกิดความรังเกียจ
หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ
หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดของผูป้ ว่ ยและครอบครัว
การบ�ำบัดด้วยการผูกมัด
กักบริเวณ หรือแยกผู้ป่วย
กรณีที่มีความจ�ำเป็น
เพื่อป้องกันอันตราย
ต่อผู้ป่วย บุคคลอื่น
หรือทรัพย์สินของ
ผู้อื่น ภายใต้การดูแล
ของผู้บ�ำบัดรักษา

การรักษาทางจิตเวช ด้วยไฟฟ้า
กรณีฉุกเฉินหรือมีความจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ที่อาจ
เกิดอันตรายถึงชีวิต โดยคณะ
กรรมการสถานบ�ำบัดรักษาให้
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็น
หนังสือ โดยทราบถึงเหตุผล
ความจ�ำเป็น ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อน และ
ประโยชน์ของการบ�ำบัดรักษา

ส่วนที่ 1 ผู้ป่วย
หมวด 3
การบำ�บัดรักษา ส่วนที่ 2 ผู้ปว่ ยคดี
ทางสุขภาพจิต
ส่วนที่ 3 การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
หมวด 4 การอุทธรณ์
ผู้ป่วยหรือผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนผู้ป่วย มีสิทธิ
อุ ท ธรณ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์
กรณี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค�ำสั่ ง ของคณะกรรมการ
สถานบ�ำบัดรักษา โดยให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูซ้ งึ่ มีคณ
ุ สมบัติ และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยต้องแสดงบัตรประจ�ำตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประชาชน

คอยเฝ้าระวังพฤติกรรม
ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต

หากพบ

ได้แก่ หูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงไร้เหตุผล พูดจาเพ้อเจ้อ พูดจาก้าวร้าว
คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเหนือคนปกติ แต่งกายแปลกกว่าคนปกติ แยกตัวเองออกจากสังคม
อยากฆ่าตัวตาย ท�ำร้ายตัวเอง ท�ำร้ายผู้อื่น

กรณีไม่เร่งด่วน

กรณีเร่งด่วน

ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323

1. มีภาวะอันตราย (ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม)
2. มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา

กรณีมีภาวะเสี่ยงหรืออาการทางจิตไม่ทุเลา

โปรดแจ้งบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

หมวด 6 บทกำ�หนดโทษ

บุคลากรทางการแพทย์

ผู ้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้องรับโทษทางอาญา หรือได้รับการเปรียบเทียบ
ปรับ กรณีละเมิดการห้ามเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย
ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด
การท�ำหมันผู้ป่วย

การท�ำวิจัย

ผู้ป่วยให้ความ
ยินยอม
เป็นหนังสือ
โดยทราบเหตุผล
ความจ�ำเป็น
ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดภาวะ
แทรกซ้อนและ
ประโยชน์ของ
การบ�ำบัดรักษา

ผู้ป่วยให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ และต้องผ่าน
คณะกรรมการที่ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
ในคน
คณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษา
ให้ความยินยอมรับการบ�ำบัดรักษา
ทางกายแทนผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย
ขาดความสามารถ ในการตัดสินใจ
และขาดผู้ดูแล

สถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานบ�ำบัดรักษา
ทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้

ผู้มีความผิดปกติทางจิต

พยาบาล 1 คน

ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ภายใน 48 ชั่วโมง โดยบันทึกลงในแบบ ตจ.1)

ต้องเข้ารับการรักษาในสถานบ�ำบัดรักษา

ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในสถานบ�ำบัดรักษา

สถานบ�ำบัดรักษาทางสุขภาพจิต

ให้น�ำกลับ/ส่งตัวกลับสู่
ชุมชน/ สถานสงเคราะห์/
โดยแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ญาติ  

คณะกรรมการ
สถานบำ�บัด
กรรมการ

จิตแพทย์
ประธาน

ต�ำรวจ

พนักงานฝ่ายปกครอง (ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ส่งต่อ

แพทย์ 1 คน

นำ�ส่ง

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669
หรือ มูลนิธิ/ กู้ชีพ/ กู้ภัย

แพทย์

พยาบาล

นักกฎหมาย

นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
หรือนักกิจกรรมบำ�บัด

ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียด (ภายใน 30 วัน บันทึกข้อมูลลงใน ตจ.2)
(1) ออกค�ำสั่งให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาในสถานบ�ำบัดรักษา

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำ�รวจ
(1) เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้รับแจ้งตามมาตรา 23
หรือพบบุคคลมีภาวะอันตรายหรือมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา
(2) น�ำตัวบุคคลมีภาวะอันตรายหรือมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การบ�ำบัดรักษาไปยังสถาน
พยาบาลของรัฐ หรือสถานบ�ำบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า
(3) กรณีบุคคลนั้นขัดขวาง หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ให้ใช้วิธีการเท่าที่
เหมาะสม และจ�ำเป็นแก่พฤติการณ์ (ปลดอาวุธ/เจรจาต่อรอง/ควบคุมสถานการณ์)

(2) ส่งตัวให้บุคคลเข้ารับการบ�ำบัดรักษา
ในสถานที่อื่นเมื่อไม่มีภาวะอันตราย
บันทึกข้อมูลลงใน ตจ.3

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ส�ำนักงานคุมประพฤติ เรือนจ�ำและทัณฑสถาน
กรณีบุคคลที่อยู่ในความดูแลมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อว่ามีปัญหาทาง
สุขภาพจิตซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะอันตรายหรือมีความจ�ำเป็นต้อง
ได้รบั การบ�ำบัดรักษาให้น�ำตัวบุคคลนัน้ ไปยังสถานพยาบาลของรัฐ
หรื อ สถานบ�ำบั ด รั ก ษาซึ่ ง อยู ่ ใ กล้ เ พื่ อ รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และ
ประเมินอาการเบื้องต้น และรับดูแลเมื่อบ�ำบัดรักษาหายหรือทุเลา

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเชิงนโยบายในระดับ
จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต
การป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ คุ ก คาม
สุ ข ภาพจิ ต การบ�ำบั ด รั ก ษา การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ และการปกป้องคุ้ม ครองสิทธิ
ผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม

