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

สาระสำ�คัญ

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประกาศใช้เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต การป้ อ งกั น เพื่ อ ควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ คุ ก คาม
สุขภาพจิต การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยให้ได้รบั การบ�ำบัดรักษาตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ปกติสุข โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิต

ทำ�ไมเราต้องมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยให้ได้รับการบ�ำบัดรักษา
ตามมาตรฐานทางการแพทย์
คุ้มครองสังคม ให้ปลอดภัยจากอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้มีป่วยทางจิต

ด้านการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
ผู้ดูแลและสังคม

3. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชน
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิต การให้บริการและการอยู่ร่วมกันในสังคม

แพทย์

4. ตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
สถานบ�ำบัดรักษา

อำ�นาจหน้าที่
ตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการ

5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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นักกฎหมาย

1 ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น
2 เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับ
การบ�ำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

3 มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย        
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ส่วนที่ 1
ผู้ป่วย

หมวด 5
พนักงานเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 2
ผู้ป่วยคดี

ส่วนที่ 3
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ

หมวด 6
บทก�ำหนดโทษ

4

การบ�ำบัดด้วยการผูกมัด
กักบริเวณ หรือแยก
ผู้ป่วย (มาตรา 17)

กรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อป้องกันอันตราย                  
ต่อผู้ป่วย บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
ภายใต้การดูแลของผู้บ�ำบัดรักษา

การรักษาทางจิตเวช
ด้วยไฟฟ้า (มาตรา 18)

ผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือ โดยทราบ
เหตุผลความจ�ำเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนและประโยชน์ของการบ�ำบัดรักษา
กรณีฉุกเฉินหรือมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์       
ของผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต โดยที่
คณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษาให้ความ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ห้ามไม่ให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย
ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย
เว้นแต่

นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
หรือนักกิจกรรมบำ�บัด

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษา

ได้รบั การคุม้ ครองจากการเผยแพร่ขอ้ มูลใด ๆ ทางสือ่
ทุกประเภท ต้องไม่ท�ำให้เกิดความรังเกียจ หรือความ
เสียหายแก่จติ ใจ ชือ่ เสียง เกียรติคณ
ุ หรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว (มาตรา 16/1)

4. ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคมและระบบ
อื่น ๆ อย่างเสมอภาค (มาตรา 15 (4))

จิตแพทย์ : ประธานกรรมการ

พยาบาล
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3. ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัย (มาตรา 15 (3))

ให้หัวหน้าสถานบำ�บัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานบำ�บัดรักษา อย่างน้อยหนึ่งคณะ ประกอบด้วย

กรรมการ

หมวด 4
การอุทธรณ์

2. ได้รบั การคุม้ ครองในการปกปิดข้อมูลไว้เป็นความลับ (มาตรา 15 (2))

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษา
มาตรา 12 – มาตรา 14

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนด�ำเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพจิต

ด้านการบ�ำบัด
รักษา
ทางสุขภาพจิต

1. ได้รบั การรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (มาตรา 15 (1))

9. ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
เป็นอ�ำนาจโดยค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ
และประชาชนในทุกภาคส่วน

1. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยทีค่ กุ คาม
สุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และการอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คม
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ

หมวด 3
การบ�ำบัดรักษา
ทางสุขภาพจิต

สิทธิผู้ป่วย

8. รายงานการติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐและเอกชน

อำ�นาจหน้าที่

องค์ประกอบ
5 มิติ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

หมวด 2
สิทธิผู้ป่วย

หมวด 2 สิทธิผู้ป่วย

7. ออกระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
มาตรา 5 – มาตรา 11

ด้านการป้องกัน
และควบคุมปัจจัย
ที่คุกคาม
สุขภาพจิต
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6. ก�ำหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการ

หมวด 1 คณะกรรมการ

หมวด 1
คณะกรรมการ

ด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพ

คุ้มครองบุคลากรด้านสุขภาพ ให้ปลอดภัย
ตามแนวทางด�ำเนินงานที่ชัดเจนตามกฎหมาย
มีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

ประเด็นสำ�คัญในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. 2551 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชน และบุ ค คลที่ มี
ความผิดปกติทางจิต ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการ
ดูแล 5 มิติสุขภาพ
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การท�ำหมันผู้ป่วย
(มาตรา 19)

ผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือ โดยทราบถึง
เหตุผลความจ�ำเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อน และประโยชน์ของการบ�ำบัดรักษา

การท�ำวิจัย
(มาตรา 20)

ผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือ และต้องผ่าน
คณะกรรมการที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
การวิจัยในคน

ได้ รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาทางกาย ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การบ�ำบัดรักษาทางกาย แต่ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับ
การบ�ำบัดรักษาและไม่มีผู้รับดูแล ให้คณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษามีอ�ำนาจ
ให้ความยินยอมในการบ�ำบัดรักษาทางกายแทน (มาตรา 20/1)
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หมวด 3
การบำ�บัดรักษาทางสุขภาพจิต

ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยคดี
กระบวนการในการบ� ำ บั ด รั ก ษาบุ ค คลที่ มี ค วาม
ผิ ด ปกติ ท างจิ ต ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ ง หรื อ การ
พิ จ ารณาคดี ห รื อ ภายหลั ง ที่ ศ าลมี ค� ำ พิ พ ากษาในคดี อ าญา
เป็นกระบวนการที่เพิ่มเข้าจากที่มีก�ำหนดไว้แล้วในบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา เพือ่ ให้เกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมและมีความสมบูรณ์

ส่วนที่ 1 ผู้ป่วย
ลักษณะผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ (มาตรา 22)
1. ผู้ที่มีภาวะอันตราย
พฤติกรรมที่แสดงออกโดยความผิดปกติทางจิต
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินของตนเอง
หรือผู้อื่น
2. มีความจำ�เป็นต้องได้รับการบำ�บัดรักษา
ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบ�ำบัดรักษา
ไม่เข้าใจลักษณะความเจ็บป่วยของตัวเองซึ่งต้องได้รับการรักษา
ไม่ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตนตัดสินใจรับหรือ
ไม่รับการรักษาของแพทย์

คณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษามีค�ำสั่งตามมาตรา 29 (2)
ให้ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษา ณ สถานที่ อื่ น นอกจาก
สถานบ�ำบัด โดย
1) แจ้งให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยรับตัวผู้ป่วยไปดูแล
2) กรณีทไี่ ม่มผี รู้ บั ดูแลให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการทัง้ ภาครัฐและเอกชน
3) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล ประสานงานและช่วยเหลือในการด�ำเนินการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผ้ปู ว่ ยตาม (1) และหน่วยงานตาม (2) แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
สถานบ�ำบัดรักษาทราบ
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยทางจิต

ผูร้ บั ดูแลผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั บริการให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำ ฝึกอบรมทักษะ การจัดการศึกษา
และการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนความช่วยเหลือ
อื่นใดเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยต่อไปได้
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3. เฝ้าระวังสังเกตอาการ
หากผิดปกติหรือมี
อาการก�ำเริบ
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
4. ส่งเสริมอาชีพ
หางานอดิเรกให้ท�ำ
เพื่อฝึกสมาธิ
และให้ผู้ป่วยมีรายได้

มีคำ�สั่ง

พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจร้ อ งขอให้ พ นั ก งาน
ฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด

กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้มีอำ�นาจทำ�การแทน
ไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งของคณะกรรมการ
สถานบำ�บัดรักษา ผู้ป่วยมีสิทธิอุทธรณ์
คำ�สั่งนั้นโดยทำ�เป็นหนังสือ

ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ สดงบัตร
ประจ�ำตัวต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องอ�ำนวยความ
สะดวกตามสมควร ทั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่
(1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ
ยานพาหนะใดๆ เพื่ อ น� ำ บุ ค คลที่ มี
มาตรา 46 – มาตรา 49
ลั ก ษณะมี ภ าวะอั น ตราย หรื อ มี
ความจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาไปรั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาใน
สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานบ�ำบัดรักษา
(2) ซักถามบุคคลใดๆ เพือ่ ทราบข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม (1)

กรณีไม่เร่งด่วน

หมวด 6 บทกำ�หนดโทษ
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ได้แก่ หูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงไร้เหตุผล
พูดจาเพ้อเจ้อ พูดจาก้าวร้าว คิดว่าตัวเองมีความ
สามารถพิเศษเหนือคนปกติ แต่งกายแปลกกว่า
คนปกติ แยกตัวออกจากสังคม อยากฆ่าตัวตาย
ท�ำร้ายตัวเอง ท�ำร้ายผู้อื่น

ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือสายด่วนสุขภาพจิต
โทร. 1323

ส่งต่อ

5. ให้ก�ำลังใจผู้ป่วยและ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชนได้

1. มีภาวะอันตราย
(ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม)
2. มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการ
บ�ำบัดรักษา
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หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน

โปรดแจ้งบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1669 หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
งานฝ่ายปกครอง (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ต�ำรวจ อบต. เทศบาล
นำ�ส่ง

โรงพยาบาลใกล้เคียง/
สถานบ�ำบัดรักษา/โรงพยาบาลจิตเวช
14

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ก�ำหนดโทษ
มาตรา 50 – มาตรา 53
ในทางอาญาไว้ เช่น ฝ่าฝืนโดยการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพอันจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย
เว้นแต่ เพื่อความปลอดภัยของสังคม การแจ้งความเท็จ เป็นต้น

ปรึกษาปัญหา
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
โทรสายด่วนสุขภาพจิต

กรณีเร่งด่วน

กรณีมีภาวะเสี่ยง/อาการ
ทางจิตไม่ทุเลา
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ให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับ
การบำ�บัดรักษา

2. หากมีอาการรุนแรงและมีภาวะอันตราย หรือจ�ำเป็น
ต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา

1. สังเกตและเฝ้าระวังอาการของความผิดปกติทางจิต

2. ร่วมพิทักษ์สิทธิ
ผู้ป่วยจากการถูก
เอาเปรียบ
จากสังคม

มาตรา 42 – มาตรา 45

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพือ่ ให้ถอ้ ยค�ำ ส่งค�ำชีแ้ จง
เป็นหนังสือหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ตรวจสอบ
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับแจ้ง
หนังสือคำ�สั่ง

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเห็นผู้ที่มีอาการทางจิต

1. ช่วยกันดูแลติดตาม
ให้ผู้ป่วยกินยา
อย่างต่อเนื่อง

หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

คณะกรรมการ
สถานบำ�บัดรักษา

ส่วนที่ 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้โดย...

หมวด 4 การอุทธรณ์
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Email : omhcoffice@gmail.com โทรศัพท์ 0 2590 8130

