สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งที่ 	 ๑ 	 พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวนพิมพ์ 	 ๘,๗๐๐  เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 	 ๒ 	 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐  เล่ม
ผลิตโดย
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๓๐  โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๘๔
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ข้อมูลบรรณานุกรม
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. บรรณาธิการ
สาระสำคัญข องพระราชบญ
ั ญัตสิ ขุ ภาพจติ พ.ศ. ๒๕๕๑ วิฑรู ย์ อึง้ ป ระพันธ์.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์. ๒๕๕๓. ๙๖ หน้า
พิมพ์ที่ บริษัท ละม่อม จำกัด
โทร. ๐ ๒๕๑๔ ๒๙๕๓-๔
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คำนำ
จากการทพี่ ระราชบญ
ั ญัตสิ ขุ ภาพจติ แ ห่งช าติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ป ระกาศใช้
เมือ่ ว นั ท ี่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมเี จตนารมณ์ในการทจี่ ะคมุ้ ครองปรับป รุง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของประชาชน คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มี
ความผิดปกติทางจิต และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ผู้ป่วยจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลและหน่วยงาน ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
กฎหมายใหม่จ งึ จ ำเป็นต อ้ งมคี วามรู้ ความเข้าใจเป็นอ ย่างดเี กีย่ วกบั บ ทบัญญัติ
ที่ระบุไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
กรมสขุ ภาพจติ โดยสถาบันก ลั ยาณ์ร าชนครินทร์ จึงจ ดั ท ำคำอธิบายรายมาตรา
สำหรับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ในการเขียนคำอธิบายรายมาตรานี้ กรมสุขภาพจิตได้ร บั ค วามอนุเคราะห์
จาก ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ผู้ซึ่งเสียสละเวลาตั้งแต่การเป็นกรรมการ
ยกร่างกฎหมายสุขภาพจิตกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ ในนามกรมสุขภาพจิต
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่เสียสละเวลาในการเขียนคำอธิบายรายมาตรา
ครั้งนี้ ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถตีความที่ตรงกัน
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และทำให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตั้งไว้
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สำหรับการจัดพิมพ์ในครั้งที่ ๒ นี้ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตได้ขอ
อนุญาตจาก ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เพื่อทบทวนเนื้อหาหรือข้อความ
บางคำให้เหมาะสมกับกาลสมัยและจัดพิมพ์เพื่อการเผยแพร่เพิ่มเติม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุกท่าน
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

สารบัญ
คำนำ				
หลักการและเหตุผล		
คำปรารภ				
ชื่อการบังคับใช้และนิยามศัพท์
หมวด ๑ คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ส่วนท่ี ๒ คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
หมวด ๒ สิทธิผู้ป่วย		
หมวด ๓ การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ส่วนที่ ๑ ผู้ป่วย
ส่วนที่ ๒ ผู้ป่วยคดี
ส่วนที่ ๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หมวด ๔ การอุทธรณ์
หมวด ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล			
ภาคผนวก : คำอธิบายสรุปย่อ

๓
๖
๙
๑๒
๒๐
๒๑
๒๙
๓๑
๓๘
๓๙
๕๖
๖๘
๗๐
๗๖
๘๑
๘๕
๘๗
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หลักการและเหตุผล
ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตินี้ ได้ระบุเหตุผลไว้อย่างย่นย่อว่า(๑)
“โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติ
ด้านลบต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับ
การบำบัดร กั ษาอย่างถกู ต อ้ งและเหมาะสม เป็นเหตุใ ห้ค วามผดิ ป กติท างจติ 
ทวีความรุนแรงขึ้น จนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่น สมควรมีกฎหมายสุขภาพจิต”
คำอธิบาย ความจริงได้ม คี วามพยายามให้ร ฐั บาลหลายรฐั บาลกอ่ นหน้า
นัน้ เสนอรา่ งพระราชบญ
ั ญัตสิ ขุ ภาพจติ พ.ศ. ... ต่อร ฐั สภา แต่ก ไ็ ม่มกี ารยกรา่ ง
อย่างเป็นร ะบบ จนกระทัง่ เกิดม คี ดีส ะเทือนขวัญข นึ้ เป็นข า่ วในหน้าห นังสือพิมพ์
อยู่เนืองๆ คดีหนึ่งที่สังคมคงจะยังคงจำได้ก็คือ คดีที่หญิงสาวคนหนึ่งลอบ
เข้าไปในโรงเรียนสตรีม ชี อื่ แ ห่งห นึง่ แล้วเข้าไปทำร้ายเด็กน กั เรียนหญิงห ลายคน
โดยใช้ม ดี ไล่แ ทง หลังจ ากนนั้ ก ห็ ลบหนีอ อกไปได้ สุดท้ายเจ้าห น้าทีต่ ำรวจจบั ต วั 
มาได้ มีประวัติว่าเคยเป็นผู้ป่วยทางจิต แล้วขาดการรักษาไปเป็นเวลานาน
อีกคดีหนึ่งก็เป็นข่าวโด่งดังไม่แพ้กันก็คือ มีผู้ไปแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนว่า เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ถูกกักขังไว้ที่
โรงพยาบาลทางจิตเวชแห่งหนึ่งโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้มีการยื่นคำร้อง
ขอให้ศาลทำการไต่สวน ฝ่ายญาติเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาดังกล่าวก็ให้
ข่าวว่า แท้จริงผู้ที่ถูกกักขังดังกล่าว เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชที่ญาตินำส่งไป
(๑)

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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รักษาในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ยอมรับว่าตนป่วย จึงโทรศัพท์ไปหาเพื่อน
ให้ไปแจ้งค วาม คดีน ศี้ าลเข้าม าไต่สวนและผปู้ ว่ ยได้ร บั ก ารรกั ษาในโรงพยาบาล
จนอาการดีขึ้นเป็นปกติ
เบื้ อ งห ลั ง ๒ คดี ดั ง ก ล่ า วนี้ เป็ น แรงผ ลั ก ดั น ใ ห้ ก รมสุ ข ภาพจิ ต
เ ห็ น ความจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมายสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ไ ด้ มี ก ารตั้ ง ค ณะท ำงาน
เพื่อดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้
สำหรับหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ มี ๒ เรื่องใหญ่ๆ คือ
๑. กำหนดกระบวนการในการบำบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจติ อันเป็นการคมุ้ ครองความปลอดภัยข องบคุ คลนนั้ แ ละสงั คม กระบวนการ
ดังกล่าวได้แก่
		 ก. กระบวนการสั่งให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในกรณีที่
พบว่า บุคคลผู้มีความผิดปกติทางจิต ตกอยู่ในภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับตนเองหรือสังคม
		 ข. กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน
๒. กำหนดกระบวนการในการบำบัดร กั ษาบคุ คลทมี่ คี วามผดิ ป กติท างจติ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดี หรือ
ภายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีอาญา นั่นคือ กระบวนการเสริมจากที่มีการ
กำหนดไว้แล้ว ในบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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คำปรารภ
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คำปรารภ
พระบาทส มเด็ จ พ ระป รมิ น ทร มห าภู มิ พ ลอ ดุ ล ยเ ดช มี พ ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
พระราชบญ
ั ญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกบั ก ารจำกัดส ทิ ธิแ ละ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับม าตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
ของรฐั ธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทยบญ
ั ญัตใิ ห้ก ระทำได้ โดยอาศัยอ ำนาจ
(๒)
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะ
กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต อ้ งมผี ลใช้บ งั คับเป็นการทวั่ ไปและไม่ม งุ่ ห มายให้ใช้บ งั คับแ ก่ก รณีใดกรณีห นึง่ 
หรือแ ก่บ คุ คลใดบคุ คลหนึง่ เป็นการเฉพาะเจาะจง ทัง้ ต อ้ งระบุบ ทบัญญัตแิ ห่งร ฐั ธรรมนูญท ใี่ ห้อ ำนาจในการตรา
กฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การ
ลงโทษตามคำพิพากษาของศาล หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่า เป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม ตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือ
บุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาล เพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น
รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัย และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถาน โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือ
ในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๒)
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย
คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คำอธิบาย รูปแ บบของคำปรารภในกฎหมายปจั จุบนั จะสนั้ ก ระทดั ร ดั แต่
ต้องอา้ งบทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญท ใี่ ห้ส่ ทิ ธิในการตรากฎหมายไว้ด ว้ ยเสมอและ
สุดท้ายตอ้ งระบุว า่ โดยคำแนะนำและยนิ ยอมของสภาทที่ ำหน้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตใิ น
ขณะนั้นด้วย
ส่วนหลักก ารและเหตุผลจะปรากฏเป็นห มายเหตุ อยูท่ า้ ยพระราชบญ
ั ญัติ
นั้นๆ
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ชื่อ การบังคับใช้ และนิยามศัพท์
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ชื่อ การบังคับใช้ และนิยามศัพท์
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑”
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดชื่อของกฎหมาย
มาตรา ๒ พระราชบญ
ั ญัตนิ ใี้ ห้ใช้บ งั คับต งั้ แต่ว นั ถ ดั จ ากวนั ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
คำอธิบาย มาตรานเี้ ป็นว นั บ งั คับใช้ข องกฎหมาย เมือ่ ก ฎหมายประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 วันที่บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
ก็คือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจ
ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจำ สติปัญญา ประสาท
การรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจ
ที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
“แพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
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“จิตแพทย์” หมายความว่า แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ
เป็นผ มู้ คี วามรคู้ วามชำนาญในการประกอบวชิ าชีพเวชกรรม สาขาจติ เวชศาสตร์
หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
“พยาบาล” หมายความวา่ ผูป้ ระกอบวชิ าชีพก ารพยาบาล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“ผู้ป่วย” หมายความว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งควรได้รับ
การบำบัดรักษา
“ผู้ป่วยคดี” หมายความว่า ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับ
การตรวจหรือบำบัดรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับการบำบัดรักษา
ภายหลังมีคำพิพากษาในคดีอาญาด้วย
“ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจติ แ สดงออก โดยประการทนี่ า่ จ ะกอ่ ให้เกิดอ นั ตรายรา้ ยแรงตอ่ ช วี ติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น
“ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา” หมายความว่า สภาวะของ
ผู้ป่วยซึ่งขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา
และตอ้ งได้ร บั ก ารบำบัดร กั ษาโดยเร็วเพือ่ ป อ้ งกันห รือบ รรเทามใิ ห้ค วามผดิ ป กติ
ทางจิตทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือ
บุคคลอื่น
“การบ ำบัด รักษา” หมายความรวมถึง การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
ทางการแพทย์และทางสังคม
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“สถานบำบัดรักษา” หมายความว่า สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้(๓)
“คุมขัง” หมายความว่า การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยอำนาจ
ของกฎหมาย โดยการคุมตัว ควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จำขัง และจำคุก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
“คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา” หมายความว่า คณะกรรมการ
สุขภาพจิตระดับสถานบำบัดรักษา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบ
ทค่ี ณะกรรมการกำหนด และรฐั มนตรีแต่งตง้ั ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบญ
ั ญัตนิ ้ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสุขภาพจิต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
คำอธิบาย 	 มาตรานี้เป็นนิยามศัพท์ที่ใช้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ
นั้นๆ

ลักษณะของคำนิยามที่ใช้ในกฎหมายมีความมุ่งหมายอยู่ ๒ ประการ
๑. เป็นการอธิบายของคำนนั้ ๆ ทีม่ คี วามหมายเฉพาะในพระราชบญ
ั ญัติ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสถานบำบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้หน่วยงาน
ในสงั กัดก รมสขุ ภาพจติ ๑๗ แห่ง ในสำนักงานปลัดก ระทรวงสาธารณสุข ๒๐ แห่ง สังกัดก รมการแพทย์
๑ แห่ง สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๓ แห่ง เป็นสถานบำบัดรักษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง
หน้า ๔๔-๔๖
(๓)
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๒. เป็นการย่อคำให้สั้นในกรณีที่บทบัญญัติใช้คำนั้นซ้ำๆ กันในมาตรา
ต่างๆ เป็นการประหยัดที่ไม่ต้องเขียนคำเต็ม แม้ว่าคำเหล่านั้นจะมีความหมาย
ธรรมดา
อย่ า งไรก็ ต าม บางค ำน อกจากก ำหนดใ ห้ มี ค วามห มายพิ เ ศษแ ล้ ว
ยังต้องการให้ใช้ซ้ำได้อย่างสั้นๆ อีกด้วย เป็นความประสงค์ทั้ง ๒ ประการ
พร้อมกัน
ความหมายของคำว่า “ความผิดปกติทางจิต” ในกฎหมายฉบับนี้
นิยามให้หมายถึง ความผิดปกติทางจิตในบางกลุ่มเท่านั้น มิได้หมายถึง
ความผิดปกติทุกประเภท (Mental Disorder) ที่จัดแบ่งไว้ในการแบ่งแยก
ของโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกครั้งล่าสุด (International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
10th Revision 1992 หรือ ICD 10) แต่กลุ่มนี้น่าจะอยู่ในความหมายของ
ความผิดปกติทางจิต ความนิยามข้างต้น ได้แก่
๑. กลุ่มความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากพยาธิสภาพของสมอง (Organic
Symptomatic Mental Disorder) เช่น กลุ่มสมองเสื่อม (Dementia) และ
โรคต่างๆ ของสมองที่มีอาการทางจิต
๒. กลุ่มความผิดปกติทางจิต ที่เป็นโรคจิตเภทและหลงผิด
๓. กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood or Affective Disorders)
๔. กลุ่มปัญญาอ่อน (Mental Retardation)
๕. กลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สุราและ
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งรวมยาเสพติดทั้งหลายด้วย
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ความผิดปกติทางจิตกลุ่มอื่นๆ น่าจะไม่เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต
ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้
สำหรับคำว่า “แพทย์” “จิตแพทย์” และ “พยาบาล” นั้น ที่ต้องนำมา
บัญญัติไว้ในนิยามศัพท์นี้ ก็เพื่อให้เป็นคำที่สั้น เมื่อนำไปใช้ซ้ำๆ ในกฎหมาย
และเน้นให้บ คุ คลเหล่าน นั้ เป็นผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพท ไี่ ด้ร บั อ นุญาตประกอบวชิ าชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพนั้น ทั้่งนี้ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป คำว่า
แพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาลนั้น มิได้เจาะจงถึงผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพ
คำว่า “ผู้ป่วย” ในกฎหมายนี้มิได้หมายถึง ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต
โดยทั่วไป แต่ให้หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายนี้ ที่ควร
ได้รับการบำบัดรักษา
คำว่า “ผู้ป่วยคดี” มีความหมายเฉพาะผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดอาญา ที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการ
พิจารณาคดีอาญาในศาล ซึ่งพนักงานสอบสวน หรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจ
หรือบำบัดรักษาและรวมถึงผู้ที่ถูกศาลสั่งให้ได้รับการบำบัดรักษา ภายหลังคดี
สิน้ ส ดุ แ ล้วด ว้ ย การกำหนดคำนไี้ ว้ในกฎหมายกเ็ พือ่ ให้ส อดคล้องกบั ม าตรา ๑๔
วรรคหนึ่ง ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
มาตรา ๑๔ ในระหว่างทำการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา
ถ้าม เี หตุค วรเชือ่ ว า่ ผ้ตู อ้ งหา หรือจ ำเลยเป็นผ วู้ กิ ลจริตแ ละไม่ส ามารถตอ่ ส คู้ ดีได้
ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น
เสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้น มาให้ถ้อยคำหรือให้การว่าตรวจได้ผล
ประการใด
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็น
ผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณาไว้ จนกว่าผ นู้ นั้ ห ายวกิ ลจริตห รือส ามารถจะตอ่ ส คู้ ดีได้ และให้ม อี ำนาจ
ส่งตัวผู้นั้น ไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจำ
จังหวัด หรือผู้อื่นท ี่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ ตามแต่จะเห็นส มควร
กรณีท ศี่ าลงดการไต่สวนมลู ฟ อ้ งหรือพ จิ ารณา ดังบ ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคกอ่ น
ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีเสียชั่วคราวก็ได้
คำวา่ “ภาวะอนั ตราย” เน้นไปทพี่ ฤติก รรมของผทู้ มี่ คี วามผดิ ป กติท างจติ
ทีแ่ สดงออกให้ค นทวั่ ไปเห็นได้ว า่ พฤติกรรมนนั้ น า่ จ ะกอ่ ให้เกิดอ นั ตรายรา้ ยแรง
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้นั้นเอง หรือของผู้อื่น เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรม
พยายามทำลายชวี ติ ต นเอง หรือผ ทู้ มี่ พี ฤติกรรมทแี่ สดงความอาฆาตมาดรา้ ยตอ่ 
ผู้อื่นโดยไม่มีมูลเหตุจูงใจ
คำว่า “ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา” หมายถึง สภาวะของ
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ตนควรเข้ารับการรักษา เพราะเขาไม่เข้าใจ
ว่าตนป่วยเป็นความผิดปกติทางจิต ที่จำต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยเร็ว เพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทาอาการความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้น หรือเพื่อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือผู้อื่น ทั้งๆ ที่ขณะนั้นผู้นั้นอาจ
มิได้อยู่ในภาวะอันตรายก็ได้
คำวา่ “การบำบัดร กั ษา” “สถานบำบัดร กั ษา” และ “คุมข งั ” กฎหมาย
นี้กำหนดให้มีความหมาย ต่างไปจากความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป
นอกจากนนั้ คำนยิ ามศพั ท์ท เี่ หลือเป็นค ำทมี่ คี วามหมายในลกั ษณะทยี่ อ่ 
ให้คำสั้นลง เพื่อสะดวกในการบัญญัติซ้ำในมาตราต่างๆ
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		 มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การก ระทรวงส าธารณสุ ข รั ก ษาก าร
ตามพระราชบญ
ั ญัตนิ ี้ และให้ม อี ำนาจแต่งต งั้ พ นักงานเจ้าห น้าที่ กับอ อกระเบียบ
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
คำอธิบาย 	 มาตรานี้เป็นบทให้อำนาจทั่วไปของรัฐมนตรีรักษาการ
ส่วนการออกระเบียบและประกาศที่จะออกได้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ
ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในตัวมาตราต่างๆ อีกด้วย
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หมวด ๑
คณะกรรมการ
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หมวด ๑
คณะกรรมการ
หมวดนแี้ ยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนทหี่ นึง่ ว า่ ด ว้ ย คณะกรรมการสขุ ภาพจติ 
แห่งชาติ มี ๗ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๕-๑๑ และส่วนที่ ๒ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา มี ๓ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๑๒-๑๔

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ปลั ด ก ระทรวงก ารพั ฒ นาสั ง คมแ ละค วามมั่ น คงข องม นุ ษ ย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดก ระทรวงศกึ ษาธิการ ปลัดก ระทรวงสาธารณสุข อัยการสงู สุด ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ
(๔) ผู้ แ ทนอ งค์ ก รภ าคเ อกชนที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลแ ละมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 
เกีย่ วกบั ก ารคมุ้ ครองดแู ลบคุ คลทมี่ คี วามผดิ ป กติท างจติ ซึง่ เลือกกนั เองจำนวน
สี่คน เป็นกรรมการ
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(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยา
คลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมบำบัด และกฎหมายสาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้อ ธิบดีเป็นก รรมการและเลขานุการ และขา้ ราชการของกรมสขุ ภาพจติ 
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
คำอธิบาย คณะกรรมการสขุ ภาพจติ แห่งชาติ มีองค์ประกอบดงั นี้ คือ
๑. ประธานและรองประธาน มาจากฝ่ายการเมือง ๒ คน
๒. หัวหน้าส ว่ นราชการทเี่ ป็นข า้ ราชการประจำ ๙ คน รวมกบั เลขานุการ
ที่เป็นกรรมการด้วยอีก ๑ คน รวมเป็น ๑๐ คน
๓. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีความผิดปกติ
ทางจิต ๔ คน
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน
ดังน นั้ ผ้แู ทนภาคเอกชนรวมกบั ผ ทู้ รงคณ
ุ วุฒจิ ะมจี ำนวน ๑๐ คน เท่ากับ
กรรมการฝ่ายข้าราชการประจำพอดี
สำหรับผ แู้ ทนองค์กรภาคเอกชนกบั ผ ทู้ รงคณ
ุ วุฒนิ นั้ ได้ม าโดยการสรรหา
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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มาตรา ๖ 	 กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) 	ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
คำอธิบาย มาตรานกี้ ำหนดคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการทเี่ ป็นอ งค์กรเอกชน
และผู้ทรงคุณวุฒิ คำว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่บัญญัติไว้ในตอนต้นนั้น
ถ้าดูใน (๓)-(๕) มีลักษณะเป็นรูปปฏิเสธทั้งสิ้น ตามหลักไวยากรณ์แล้ว
เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ซึ่งอาจแปลความหมายไปในทางตรงกันข้ามได้ ดังนั้น
คำว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ปรากฏความหมายที่แท้จริงก็คือ มีลักษณะ
ที่ต้องการนั้นเอง แต่เป็นสำนวนทางกฎหมายที่ใช้กันตั้งแต่ที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
คุณสมบัติสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ก็คือ ต้องการให้กรรมการ
ปลอดจากนักการเมืองนั่นเอง
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มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละสามปี และจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีท กี่ รรมการตามวรรคหนึง่ พ น้ จ ากตำแหน่งต ามวาระให้ด ำเนินก าร
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง
เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งที่พ้นจากตำแหน่งก่อน
ครบวาระ เหลืออ ยูไ่ ม่ถ งึ เก้าส บิ ว นั จะไม่แ ต่งต งั้ ก รรมการแทนตำแหน่งท วี่ า่ งนนั้ 
ก็ได้ และในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
คำอธิบาย มาตรานกี้ ำหนดวาระของกรรมการทเี่ ป็นอ งค์กรเอกชน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จึงกำหนดไม่ให้ดำรง
ตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
สำหรั บ ว รรคส องบั ญ ญั ติ ไว้ เพื่ อ ใ ห้ ก รรมการที่ พ้ น จ ากต ำแหน่ ง
จากการดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
หากพ้นกำหนดเก้าสิบวันไปแล้ว ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว จะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
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ส่วนวรรคสามเป็นการแต่งต งั้ ก รรมการแทนกรรมการทพี่ น้ จ ากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ ให้กรรมการแทนนั้น มีวาระเท่ากับ
ผู้ที่ตนแทน
สำหรับว รรคสดุ ท้าย บัญญัตถิ งึ ก รณีว าระของกรรมการทพี่ น้ จ ากตำแหน่ง
ก่อนวาระ มีระยะเวลาไม่ถึงเก้าสิบวัน ก็ไม่จำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นวาระนั้นก็ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพน้ ต ำแหน่งต ามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕
(๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
คำอธิบาย มาตรานกี้ ำหนดการพน้ จ ากตำแหน่งข องกรรมการทมี่ าจาก
องค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่การพ้นจากตำแหน่งต ามวาระ
ซึง่ ได้แก่ ตาย หรือล าออกหรือก รณีค ณะกรรมการมมี ติให้อ อก ซึง่ ก รรมการตอ้ ง
ใช้มติถึง ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นและเหตุผลที่ให้ออกก็มีอยู่
๓ ประการ คือ บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
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สำหรับก รณีข าดคณ
ุ สมบัตหิ รือม ลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามมาตรา ๖ ก็ช ดั เจน
อยู่แล้ว
มาตรา ๙ การป ระชุ ม ค ณะก รรมการต้ อ งมี ก รรมการม าป ระชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ให้ป ระธานกรรมการเป็นป ระธานในทปี่ ระชุม ในกรณีท ปี่ ระธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชุม กรรมการคนหนึง่ ให้ม เี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้าค ะแนนเสียงเท่าก นั 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คำอธิบาย มาตรานี้ ก ำหนดอ งค์ ป ระชุ ม แ ละวิ ธี ก ารป ระชุ ม
ของคณะกรรมการ ตลอดจนกำหนดวิธีการออกเสียงของกรรมการ ซึ่งก็เป็น
แบบคล้ายๆ กันของลักษณะการประชุมของกรรมการที่มีอยู่ในกฎหมาย
หลายๆ ฉบับ
มาตรา ๑๐ 	คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่
มีความผิดปกติทางจิต และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการอยู่
ร่วมกันในสังคม
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(๒) วางห ลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใ นก ารใ ห้ ค ำป รึ ก ษา แนะนำ และ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคม
รักษา

(๓) ตรวจสอบและตดิ ตามการดำเนินง านของคณะกรรมการสถานบำบัด

(๔) กำหนดแ บบห นั ง สื อ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมรั บ ก ารบ ำบั ด รั ก ษา
ตามมาตรา ๒๑
(๕) กำหนดหน่วยงานดา้ นสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)
นี้

(๖) 	วางระเบียบหรือป ระกาศเกีย่ วกบั ก ารปฏิบตั กิ ารตามพระราชบญ
ั ญัติ

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คำอธิบาย เนือ่ งจากคณะกรรมการ ประกอบดว้ ย ฝ่ายขา้ ราชการประจำ
จ ากห ลายห น่ ว ยง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาผู้ ป่ ว ยต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ นี้
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงต้องกำหนดให้มีอำนาจภายในขอบเขต
ของกฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ โดยกำหนดกรอบไว้กว้างๆ
ดังนี้
๑. การก ำหนดน โยบายใ ห้ ผู้ ป่ ว ยไ ด้ เข้ า ถึ ง บ ริ ก ารก ารบ ำบั ด รั ก ษา
ซึ่งรัฐบาลไม่เพียงสนับสนุนงบประมาณ ให้แต่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สังกัดกระทรวงต่างๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วย
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๒. กำหนดมาตราการต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติในการ
ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
๓. กำหนดห ลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใ นก ารใ ห้ ค ำป รึ ก ษา แนะนำ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนด้วย
รักษา

๔. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานบำบัด

๕. ดำเนิ น ก ารต ามที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นพ ระร าชบั ญ ญั ติ นี้ ก ำหนด เช่ น
ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ (๒) และมาตราอื่นๆ
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมอี ำนาจแต่งต ง้ั ท ป่ี รึกษา หรือค ณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหน้ ำความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บ งั คับก บั ท ปี่ รึกษา
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
คำอธิบาย มาตรานี้ให้อำนาจคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ในรูปของที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ก็ได้
สำหรับว รรคสองนนั้ กฎหมายให้น ำเอาเรือ่ งคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการ และ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ มาใช้บังคับกับที่ปรึกษาและอนุกรรมการ
ด้วย
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ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
มาตรา ๑๒ 	สถานบำบัดร กั ษาแต่ละแห่งให้ม คี ณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย จิตแพทย์ประจำสถานบำบัดรักษา
หนึง่ ค น เป็นป ระธานกรรมการ แพทย์ห นึง่ ค น พยาบาลจติ เวชหนึง่ ค น นักก ฎหมาย
หนึง่ ค น และนกั จ ติ วิทยาคลินกิ หรือน กั ส งั คมสงเคราะห์ท างการแพทย์ห นึง่ ค น
เป็นกรรมการ
คำอธิบาย เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้การที่จะสั่งให้บุคคล
ใดเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษา ต้องดำเนินโดยคณะบุคคล(๔)
ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการ (ประจำ) สถานบำบัดรักษา
แต่ละแห่งขึ้น โดยให้จิตแพทย์ประจำสถานบำบัดนั้นเป็นประธานคนหนึ่ง
กรรมการอื่น ได้แก่ แพทย์ (ไม่กำหนดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือไม่ หรือ
เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใดก็ได้) ๑ คน พยาบาลจิตเวช ๑ คน นักกฎหมาย
๑ คน และนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์อีก ๑ คน
รวมเป็นค ณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษา ซึง่ ค ณะกรรมการได้ร บั ก ารแต่งต งั้ จ าก
อธิบดีก รมสขุ ภาพจติ จิตแพทย์ท เี่ ป็นป ระธานคณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษา
แม้จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยโรค แต่การจะออกคำสั่งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในสถานบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ ได้นั้น ต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๒ ด้วย เพราะฉะนัน้ ก ารออกคำสงั่ จ งึ จ ำตอ้ งทำโดยคณะกรรมการ
ทีม่ บี คุ คลหลายฝา่ ยเห็นพ อ้ งตอ้ งกนั มิใช่ให้จ ติ แพทย์เพียงคนเดียวเป็นผ ตู้ ดั สินใจ
มิฉะนั้น จิตแพทย์อาจมีอคติได้
จากการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลก พบว่า องค์กรที่มีอำนาจอิสระ ที่จะต้องเป็นผู้อนุมัติ
ให้ทำการบังคับรักษาแบบผู้ป่วยใน กฎหมายของบางประเทศกำหนดให้เป็นคณะกรรมการทบทวน
(Review Body) หรือศาล หรือตุลาการ
(๔)
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มาตรา ๑๓ 	คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการและมีคำสั่งตามมาตรา ๒๙
(๒) พิจารณา ทำความเห็นเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและผลการบำบัด
รักษาตามพระราชบัญญัตินี้
คือ

คำอธิบาย คำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๙ นั้น มี ๒ ตอน

			 ก. สั่งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานบำบัดรักษา
			 ข. เมือ่ ผ ปู้ ว่ ยได้ร บั ก ารบำบัดร กั ษาแล้ว ต้องประเมินอ าการ
เป็นร ะยะๆ ว่า ผ้ปู ว่ ยพน้ จ ากภาวะอนั ตรายแล้วห รือย งั ถ้าพ น้ จ ากภาวะอนั ตราย
แล้ว ก็ต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากสถานบำบัดรักษา
โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอก ณ ที่ใด หรืออาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับผู้ป่วยไปดูแลต้องปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ ให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาโดยอนุโลม
คำอธิบาย กรรมการสถานบำบัดร กั ษา ต้องมคี ณ
ุ สมบัตวิ าระการดำรง
ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง วิธีการประชุมและคณะกรรมการนี้มีอำนาจ
ในการตั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการได้ เช่นเดียวกับคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติทุกประการ
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หมวด ๒
สิทธิผู้ป่วย
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หมวด ๒
สิทธิผู้ป่วย
มาตรา ๑๕ ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(๒) ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการบำบัดรักษาไว้
เป็นความลับ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้
(๓) ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา ๒๐
(๔) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และ
ระบบอื่นๆ ของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
คำอธิบาย คำว่า “ผู้ป่วย” ในมาตรานี้ตามนิยามศัพท์หมายเฉพาะ
ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษาเท่านั้น มิได้รวมถึง
ผู้ป่วยทางกายทั่วไป แต่โดยหลักทั่วไปและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหลาย สิทธิทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้
ย่อมได้รับการคุ้มครองดูแลอยู่แล้ว ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การที่มาตรา ๑๕ มาบัญญัติซ้ำอีก ก็เพราะ ผู้มีความผิดปกติทางจิตตาม
พระร าชบั ญ ญั ติ ฉ บับนี้ มีลักษณะอ่อนแอ หรือการปกป้องสิทธิของเขา
ไม่สามารถทำได้เท่ากับผู้ป่วยทั่วไป และมาตรา ๑๕ นี้ กำหนดสิทธิที่จะ
คุ้มครองในเรื่องสำคัญๆ เท่านั้น
มาตรา ๑๖ 	ห้ามมใิ ห้ผ ใู้ ดเปิดเผยขอ้ มูลด า้ นสขุ ภาพของผปู้ ว่ ยในประการ
ที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น
(๒) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย
คำอธิบาย มาตรานี้เป็นบทบัญญัติ ยกเว้น มาตรา ๑๕ (๒) นั่นเอง
ข้อสังเกตก็คือผู้ป่วยทั่วไป กฎหมายจะกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลของเขาได้
ถ้าผู้ป่วยยินยอม มาตรานี้ไม่มีข้อความดังกล่าวก็เพราะบางกรณี ผู้มีความผิด
ปกติทางจิตไม่สามารถให้ความยินยอมที่ถูกกฎหมายได้ เพราะไม่เข้าใจ หรือ
ไม่รับรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของตัวเขาเอง
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มาตรา ๑๗ การบำบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกาย การกักบริเวณ หรือ
แยกผปู้ ว่ ยจะกระทำไม่ได้ เว้นแ ต่เป็นค วามจำเป็น เพือ่ ป อ้ งกันก ารเกิดอ นั ตราย
ต่อผู้ป่วยเอง บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแล
อย่างใกล้ชิดของผู้บำบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
คำอธิบาย บทบัญญัตใิ นมาตรานี้ เป็นก ารคมุ้ ค รองผปู้ ว่ ยมใิ ห้ถ กู ก ระทำ
อันเป็นการละเมิดศ กั ดิศ์ รีค วามเป็นม นุษย์น นั่ เอง เว้นแ ต่เป็นการจำเป็นเพือ่ ท จี่ ะ
ป้องกันอ นั ตรายตอ่ ผ ปู้ ว่ ยเองหรือบ คุ คลอนื่ แต่ต อ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวชิ าชีพ
ตามมาตรา ๑๕ (๑)
มาตรา ๑๘ การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า การกระทำต่อสมองหรือ
ระบบประสาท หรือการบำบัดรักษาด้วยวิธีอื่นใด ที่อาจเป็นผลทำให้ร่างกาย
ไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวร ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบำบัดรักษานั้น
โดยผปู้ ว่ ยได้ร บั ท ราบเหตุผลความจำเป็น ความเสีย่ งทอี่ าจเกิดภ าวะแทรกซ้อน
ทีเ่ ป็นอ นั ตรายรา้ ยแรง หรืออ าจเป็นผ ลทำให้ไม่ส ามารถแก้ไขให้ร า่ งกายกลับค นื 
สู่สภาพเดิม และประโยชน์ของการบำบัดรักษา
(๒) กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ ป่ ว ย หากมิ ไ ด้ บ ำบั ด รั ก ษาจ ะเ ป็ น อั น ตรายถึ ง แก่ ชี วิ ต ข องผู้ ป่ ว ย ทั้ ง นี้ 
โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
ให้นำความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้ความยินยอม
ตาม (๑) โดยอนุโลม
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คำอธิบาย การรกั ษาทางจติ เวชดว้ ยไฟฟ้า เรียกกนั ท วั่ ไปวา่ ช็อคไฟฟ้า
กระทำโดยใช้เครื่องมือปรับกระแสไฟฟ้าเข้าทางตัวนำซึ่งติดไว้ที่ศีรษะผู้ป่วย
การใช้กระแสไฟปริมาณเท่าใด สามารถปรับตั้งได้ และตั้งเวลาได้ว่าจะให้
กระแสไฟเดินนานเท่าใด เมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าที่ศีรษะผู้ป่วย ผู้ป่วยจะ
ชักกระตุกและหมดสติไป เมื่อผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาอาการรุนแรงทางจิตจะหายไป
ทำให้ผ ปู้ ว่ ยอาการดขี นึ้ ส่วนมากจะใช้ก บั ผ ปู้ ว่ ยทมี่ อี าการรนุ แรง เช่น พูดไม่รเู้ รือ่ ง
เอะอะอาละวาด หรือแ พทย์ไม่ส ามารถให้ย าได้ โดยทวั่ ไปการรกั ษาโรคทางจติ เวช
ใ นปั จ จุ บั น จ ะใช้ ย าเ ป็ น พื้ น ฐาน มี ทั้ ง ย ากิ น ยาฉี ด การรั ก ษาด้ ว ยไ ฟฟ้ า
มีข อ้ จ ำกัดท ไี่ ม่ส ามารถทำได้บ อ่ ย เพราะถา้ ท ำมากเกินไปหรือถ เี่ กินไป อาจจะเกิด
การสูญเสียหน้าที่ของสมองบางอย่างไปอย่างถาวร ปัจจุบันใช้การรักษา
ด้วยการช็อคไฟฟ้า จึงทำกันไม่มากนัก เพราะมีข้อชี้บ่งที่จำกัด
สำหรับที่บัญญัติว่า การกระทำต่อสมองหรือระบบประสาทนั้นเป็น
การกำหนดไว้เป็นกลางๆ ซึ่งเคยมีแนวคิดการรักษาโรคทางจิตที่มิได้เกิดจาก
พยาธิสภาพของสมอง ด้วยวิธีการผ่าตัดเนื้อสมองบางส่วน เพื่อรักษาอาการ
บางอ ย่ า งท างจิ ต เวช แต่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลดี เ ท่ า ที่ ค วร การที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ว่ า
การกระทำต่อสมองหรือระบบประสาทนั้น นอกจากจะหมายถึงการผ่าตัด
สมองแล้ว ยังร วมการกระทำท่ใี่ ช้เครือ่ งมอื ต า่ งๆ ทีอ่ าจถกู ป ระดิษฐ์ข นึ้ ในอนาคต
เช่น การใช้แสงเลเซอร์ผ่าตัดสมอง เป็นต้น
ดังนั้น ในอนาคต การที่แพทย์จะใช้เครื่องมือใดที่กระทำต่อสมองหรือ
ระบบประสาท แล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นอย่างถาวร ก็ต้องปฏิบัติตาม
(๑) หรือ (๒) ของมาตรานี้โดยเคร่งครัด
สำหรับวรรคสอง ก็เป็นการขยายความในวรรคหนึ่ง (๑)
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มาตรา ๑๙ การทำหมันผู้ป่วยจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๘ (๑)
คำอธิบาย การทำหมัน ไม่ใช่เป็นการรักษาโรคทางจิตเวชโดยตรง
การท ำหมั น เ ป็ น การล ะเมิ ด สิ ท ธิ ก ารเจริ ญ พั น ธ์ุ ข องม นุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งไ ด้ รั บ
ความยินยอมจากผู้ป่วย
สาเหตุการทำหมันในคนที่มีความผิดปกติทางจิต ที่พบบ่อยๆ ก็คือ
ถ้าผู้ป่วยมีลูก ผู้ป่วยไม่สามารถจะให้การเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาได้อย่างปลอดภัย
หรื อ ก รณี ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ ง งานแ ละเ ป็ น ห ญิ ง อ าจเ สี่ ย งต่ อ ก ารถู ก ข่ ม ขื น
กระทำชำเราจนตั้งครรภ์ได้
ความผดิ ป กติท างจติ ท เี่ ป็นโรค ในปจั จุบนั ม ไิ ด้ถ อื ว่าเป็นโรคทางพนั ธุกรรม
ที่จะติดต่อไปยังบุตรได้ แต่มีผู้สังเกตว่าโรคทางจิตบางชนิดอาจเกิดจากปัจจัย
ทางพันธุกรรมได้
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มาตรา ๒๐ 	การวิ จั ย ใ ดๆ ที่ ก ระทำต่ อ ผู้ ป่ ว ยจ ะก ระทำไ ด้ ต่ อ เ มื่ อ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้นำความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้
ความยินยอมโดยอนุโลม
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผู้ป่วยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้
คำอธิบาย มาตรานี้เป็นมาตรการคุ้มครองผู้ป่วย มิให้ถูกนำไปทำการ
วิจัยใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร และทั้งยัง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในคนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่รับผู้ป่วยไว้รักษาได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยในคนขึ้นทำหน้าที่รับรองโครงการ
วิจัยต่างๆ ในหน่วยงานของตน ที่มีการทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
โดยแต่ละหน่วยงานได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ หากคณะกรรมการจริยธรรม
ดังกล่าวไม่อนุมัติ โครงการวิจัยนั้น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
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หมวด ๓
การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
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หมวด ๓
การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ส่วนที่ ๑ ผู้ป่วย
มาตรา ๒๑ การบำบัดร กั ษาจะกระทำได้ต อ่ เมือ่ ผ ปู้ ว่ ยได้ร บั ก ารอธิบาย
เหตุผลความจำเป็นในการบำบัดร กั ษา รายละเอียดและประโยชน์ข องการบำบัด
รักษาและได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย เว้นแต่เป็นผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒
ถ้าต้องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ป่วย
เป็นสำคัญ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือขาดความสามารถ
ในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา ให้คู่สมรส ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน
หนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำอธิบาย มาตรานี้ได้บัญญัติสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า
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“ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูล
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอ
ทีผ่ รู้ บั บ ริการจะใช้ป ระกอบการตดั สินใจ ในการรบั ห รือไม่ร บั บ ริการใด และกรณี
ที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่ร ับการบริการใด จะให้บริการนั้นไม่ได้”
หลักการข้อนี้ ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอร์ เรียกว่า Informed
Consent หมายความว่า เมื่อผู้ป่วยจะยอมรับบริการทางการแพทย์ชนิดใด
ผู้ป่วยต้องได้รับการอธิบายจากผู้ให้บริการ ถึงเหตุผลของการให้บริการนั้น
วิธีการของบริการนั้น ตลอดจนผลดีและผลร้ายที่อาจเกิดจากบริการนั้นๆ
ก่อนที่เขาจะตัดสินใจยอมรับบริการนั้น ถ้าผู้รับบริการยินยอมรับบริการ
โดยสำคัญผิด หรือโดยไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการนั้นพอเพียง ผู้ให้บริการ
อาจต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย (Malpractice) สำหรับกฎหมายไทยนั้น
ถ้ายอมรับกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
กับผู้ป่วย มีลักษณะเป็นสัญญาตามหลักกฎหมายแพ่ง ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับ
คำอธิบายเกี่ยวกับการให้บริการนั้น สัญญานั้นย่อมไม่สมบูรณ์เช่นกัน(๕)
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เป็นบท
ทั่วไปใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท แต่ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนี้ ใช้กับผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติทางจิตโดยเฉพาะ และต้องมีข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๒
เพราะลกั ษณะทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา๒๒ เป็นก รณีท กี่ ฎหมายบงั คับให้ต อ้ งได้ร บั 
การบำบัดรักษา โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย
โปรดศึกษารายละเอียดใน
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. กฎหมายการแพทย์-ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข. กรุงเทพฯ บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จ.ก. (๒๕๔๖)
(๕)
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สำหรับวรรคสองนั้น บัญญัติถึงกรณีที่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิต
ทั่วไปที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ถ้าจะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานบำบัดรักษา การยินยอมของผู้ป่วยต้องทำเป็น
หนังสือ และผู้ป่วยลงลายมือชื่อไว้ด้วย
สำหรับวรรคสามบัญญัติไว้ชัดว่า ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ หรือ
ผ้ทู ขี่ าดความสามารถในการตดั สินใจให้ค วามยนิ ยอมรบั ก ารบำบัดร กั ษาบคุ คล
ต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมแทน ซึ่งได้แก่(๖)
๑. คู่สมรส
๒. บุพการี
๓. ผู้สืบสันดาน
๔. ผู้ปกครอง
๕. ผู้พิทักษ์
๖. ผู้อนุบาล
๗. ผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้น
วรรคสี่ บัญญัติให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบให้ความยินยอมตาม
มาตรานี้

(๖)

ดูคำอธิบายในมาตรา ๔๒ ประกอบ
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มาตรา ๒๒ บุคคลทมี่ คี วามผดิ ป กติท างจติ ในกรณีใดกรณีห นึง่ ด งั ต อ่ ไปนี้
เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา
(๑) มีภาวะอันตราย
(๒) มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา
คำอธิบาย จากคำอธิบายที่อยู่ในนิยามศัพท์ในมาตรา ๓ จะเห็นได้ว่า
ภาวะอันตราย ได้แก่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางอารมณ์
ความคิด หรือเป็นผลจากการเสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือผู้ที่มี
พฤติกรรมคุกคามทำร้ายผู้อื่น หรือทำลายทรัพย์สินทั้งของคนอื่นหรือตนเอง
โดยไม่ปรากฏมูลเหตุจูงใจ
สำหรับกรณีมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษานั้น ก็ได้แก่ ผู้ที่มี
ความผดิ ป กติท างจติ ท ไี่ ม่อ าจปล่อยไว้โดยไม่ได้ร บั ก ารรกั ษา เพราะจะทำให้โรค
หรืออาการผิดปกติทวีความรุนแรงขึ้น
มาตรา ๒๓ ผู้ ใ ดพ บบุ ค คลซึ่ ง มี พ ฤติ ก ารณ์ อั น น่ า เชื่ อ ว่ า บุ ค คลนั้ น
มีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจโดยไม่ชักช้า
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดหน้าที่ให้ประชาชนทุกคนที่พบเห็นบุคคล
ซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ ที่น่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าห น้าที่ พนักงานฝา่ ยปกครอง หรือต ำรวจโดยเร็ว แต่ไม่มบี ทลงโทษ
กรณีท ไี่ ม่แ จ้ง แต่ถ า้ แ จ้งโดยมเี จตนากลัน่ แ กล้งให้เกิดค วามเสียห ายตอ่ ผ หู้ นึง่ ผ ใู้ ด
มีโทษตามมาตรา ๕๑ (จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ)
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มาตรา ๒๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๓ หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น
มีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้ดำเนินการนำตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา ๒๗ ทั้งนี้ โดยจะมีผู้รับดูแลบุคคล
ดังกล่าวไปด้วยหรือไม่ก็ได้
การนำตั ว บุ ค คลต ามว รรคห นึ่ ง ไ ปยั ง ส ถานพ ยาบาลข องรั ฐ ห รื อ
สถานบ ำบั ด รั ก ษาโ ดยก ารผู ก มั ด ร่ า งกายบุ ค คลดั ง ก ล่ า วจ ะก ระทำไ ม่ ไ ด้
เว้นแ ต่เป็นค วามจำเป็นเพือ่ ป อ้ งกันก ารเกิดอ นั ตรายตอ่ บ คุ คลนนั้ เอง บุคคลอนื่
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ า ยป กครอง หรื อ ต ำรวจ ที่ รั บ แจ้ ง ต ามม าตรา ๒๓ และร วมถึ ง ก ารที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ พบบุคคลที่น่าเชื่อ
ว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ด้วยตนเอง ให้เร่งดำเนินการจัดการนำตัวผู้มี
ความผิดปกตินั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาที่อยู่ใกล้ที่สุด
เพื่อให้มีการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ตามมาตรา ๒๗)
รวมถึงการห้ามนำตัวบุคคลนั้นไปโดยวิธีผูกมัดร่างกาย เว้นแต่มีความจำเป็น
เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลผู้นั้นหรือผู้อื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
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มาตรา ๒๕ เมื่อผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะห์
หรือพนักงานคุมประพฤติ พบบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบตามอำนาจ
หน้าที่ มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้
ดำเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
ซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
ตามมาตรา ๒๗
การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ดูแลสถานที่คุมขัง
หรือส ถานสงเคราะห์ หรือพ นักงานคมุ ป ระพฤติพ บวา่ ม บี คุ คลทอี่ ย่ใู นความดแู ล
รับผ ดิ ช อบ มีพ ฤติกรรมอนั น า่ เชือ่ ว า่ จ ะมลี กั ษณะตามมาตรา ๒๒ ให้ด ำเนินก าร
ส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐ หร่ือสถานบำบัดรักษา ซึ่งอยู่ใกล้
โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ตามมาตรา
๒๗)
คำว่า สถานที่คุมขัง ให้ดูนิยามของคำว่า “คุมขัง” ซึ่งจะครอบคลุม
สถานทตี่ า่ งๆ ทีค่ วบคุมบ คุ คลใดๆ ไว้ได้โดยอำนาจของกฎหมาย ไม่ว า่ จ ะเรียกชอื่ 
ว่าอะไร เช่น ห้องขังตามสถานีตำรวจ เรือนจำ สถานคุมประพฤติ และอื่นๆ
สำหรับคำว่า สถานสงเคราะห์นั้น รวมสถานสงเคราะห์ทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ หรือเอกชน
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การส่งตัวบุคคลตามมาตรานี้ ตามระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิต
แห่งชาติ(๗) กำหนดให้ดำเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
(๑) ให้ผู้รับผิดชอบส่งตัว แจ้งล่วงหน้าไปยังสถานที่ที่จะส่งบุคคลตาม
มาตรา ๒๒ เพื่อประสานงานให้เกิดความเรียบร้อยในการส่งและการรับตัว
(๒) ให้ทำหนังสือส่งตัวที่มีรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ
ซึง่ ได้แก่ ชือ่ นามสกุล และขอ้ มูลร ายละเอียดอนื่ ๆ เช่น ทีอ่ ยู่ สำเนาบตั รประชาชน
ของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต หน่วยงานและวันเวลาที่นำส่ง พฤติกรรมของ
บุคคลที่จะส่งไป รวมทั้งอาการต่างๆ การช่วยเหลือเบื้องต้น ที่อยู่ของญาติ
ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หนังสือดังกล่าวให้มีสำเนาไว้
๑ ฉบับ เมื่อสถานที่รับตัวผู้นั้นไว้แล้ว ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน

(๗)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๒-๓
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มาตรา ๒๖ ในก รณี ฉุ ก เฉิ น เมื่ อ พ นั ก งานเ จ้ า ห น้ า ที่ พนั ก งาน
ฝ า่ ยปกครองหรือต ำรวจได้ร บั แ จ้งต ามมาตรา ๒๓ หรือพ บบคุ คลซงึ่ ม พี ฤติการณ์
อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งมีภาวะอันตราย
และเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง ให้มีอำนาจนำตัวบุคคลนั้นหรือเข้าไปในสถานที่
ใดๆ เพื่อนำตัวบุคคลนั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
ซึ่งอยู่ใกล่้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
ตามมาตรา ๒๗
ถ้าบุคคลนั้นขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจใช้วิธีการเท่าที่เหมาะสม และจำเป็นแก่
พฤติการณ์ในการนำตวั บ คุ คลนนั้ ส ง่ ส ถานพยาบาลของรฐั ห รือส ถานบำบัดร กั ษา
ตามวรรคหนึ่ง
การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด
คำอธิบาย มาตรานไี้ ด้ก ำหนดให้พ นักงานเจ้าห น้าที่ พนักงานฝา่ ยปกครอง
หรือตำรวจให้ปฏิบัติการส่งตัวบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอยู่ในภาวะ
อันตราย และเป็นอันตรายที่ใกล้จะเป็นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกำหนดรายละเอียด
วิธีการเพิ่มเติมจากมาตรา ๒๔ และการส่งตัวนั้นต้องทำตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด ซึ่งระเบียบดังกล่าว(๘) คล้ายกับระเบียบตามมาตรา ๒๕
ที่อธิบายมาแล้ว แต่มีวิธีปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก ๒ ประการคือ ถ้าบุคคลที่มีความผิด
ปกติทางจิตมีอาวุธติดตัว ให้ปลดอาวุธก่อน และถ้าจำเป็นที่ผู้นั้นได้รับ
การรกั ษาโรคทางกายในสถานพยาบาล (ของรฐั ) ต้องสง่ ไปสถานพยาบาลกอ่ น
เช่น กรณีมีบาดแผล เป็นต้น
(๘)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๔-๕
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มาตรา ๒๗ ให้แพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนและพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคน
ทีป่ ระจำสถานพยาบาลหรือส ถานบำบัดร กั ษา ตรวจวนิ จิ ฉัยแ ละประเมินอ าการ
เบือ้ งตน้ บ คุ คลทมี่ กี ารนำสง่ ต ามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือม าตรา ๒๖ ให้แ ล้ว
เสร็จโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลนั้นมาถึง
สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้แพทย์
มีอำนาจตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาเพียงเท่าที่จำเป็นตามความรุนแรงของ
อาการเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของบุคคลนั้น
ในกรณีที่ผลการตรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่า บุคคลนั้นจำเป็นต้อง
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงาน
ผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบื้องต้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย เมือ่ บ คุ คลทมี่ คี วามผดิ ป กติท างจติ ถ กู ส ง่ ไปทสี่ ถานพยาบาล
ของรัฐ หรือสถานบำบัดรักษาแล้ว (ตามมาตรา ๒๔, ๒๕ หรือ ๒๖) จะได้รับ
การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นจากแพทย์และพยาบาลร่วมกัน
อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่ผู้ป่วยถูกส่งตัวมารับการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นนั้น โดย
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(๑) ต้องทำโดยไม่ช กั ช้า และให้แ ล้วเสร็จภ ายใน ๔๘ ชัว่ โมง นับแ ต่เวลา
ที่ผู้ป่วยมาถึง
(๒) ต้องทำตามระเบียบทคี่ ณะกรรมการกำหนด ซึง่ ต ามระเบียบดงั ก ล่าว
ต้องออกรายงานการตรวจวินิจฉัยตามแบบ ตจ.๑(๙)
ผลก ารต รวจวิ นิ จ ฉั ย เ บื้ อ งต้ น ถ้ า ผู้ ต รวจเ ห็ น ว่ า ผู้ ป่ ว ยต้ อ งไ ด้ รั บ
การประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาที่ผู้ป่วย
ได้ร บั ก ารตรวจวนิ จิ ฉัยแ ละการประเมินเบือ้ งตน้ น นั้ เองกไ็ ด้ หรือก รณีก ารตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย แ ละก ารป ระเมิ น เ บื้ อ งต้ น กระทำโ ดยแ พทย์ แ ละพ ยาบาลข อง
สถานพ ยาบาลข องรั ฐ ผู้ ป่ ว ยก็ จ ะถู ก ส่ ง ตั ว โ ดยพ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ ไ ปยั ง
ส ถานบ ำบั ด รั ก ษา เพื่ อ รั บ ก ารป ระเมิ น โ ดยล ะเอี ย ดจ ากค ณะก รรมการ
สถานบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙
ถ้าผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ผู้ตรวจเห็นว่า ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในภาวะ
อันตราย หรือไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา (ทางจิต) แพทย์
ผู้ตรวจนำผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาตามความเหมาะสมต่อไป

(๙)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๖
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มาตรา ๒๘ กรณีท แี่ พทย์ต รวจพบวา่ บ คุ คลใดมลี กั ษณะตามมาตรา ๒๒
ให้ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
เบื้องต้น เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตาม
มาตรา ๒๙ และให้นำความในมาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
คำอธิบาย บทบัญญัติในมาตรานี้ หมายถึง แพทย์ของสถานพยาบาล
(ไม่ว่าจะป็นของรัฐหรือเอกชน) ถ้าพบว่าผู้ป่วยที่ดูแลรับผิดชอบมีลักษณะตาม
มาตรา ๒๒ ในฐานะที่แพทย์ผู้นั้นดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว และเห็นควรว่าผู้ป่วยนั้น
ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา ดังนั้น ก่อนส่งผู้ป่วยไปสถานบำบัดรักษา แพทย์ผู้นั้นจึง
ควรทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น ก่อนที่จะส่ง
ผู้ป่วยไปยังสถานบำบัดรักษา โดยทำหน้าที่เช่นเดียวกับแพทย์และพยาบาล
ตามมาตรา ๒๗ โดยกฎหมายให้นำเอามาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสี่มาใช้
บังคับ กล่าวคือ ต้องทำรายงานตามแบบ ตจ.๑ เช่นเดียวกัน (ในแบบ ตจ.๑
ระบุว่า ถ้าแพทย์ตรวจวินิจฉัยตามมาตรา ๒๘ ผู้ลงชื่อในรายงานก็ใช้แพทย์
เพียงคนเดียว)
ข้อสังเกต การปฏิบัติตามมาตรานี้ ถ้าเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน
จะไม่สามารถคิดค่าตรวจวินิจฉัยจากใครได้ ดังนั้น แพทย์โรงพยาบาลเอกชน
ก็อาจจะใช้วิธีแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
ตามมาตรา ๒๕ เพื่อให้ผู้ป่วยถูกส่งไปรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
เบื้องต้น ในสถานพยาบาลของรัฐก่อนที่ผู้ป่วยจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา (ตามมาตรา ๒๙)
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มาตรา ๒๙ เมื่อสถานบำบัดรักษารับบุคลลที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่ง
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือแพทย์นำส่งตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการบุคคลนั้น
โ ดยล ะเอี ย ดภ ายในส ามสิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ รั บ ตั ว บุ ค คลนั้ น ไว้ ในก รณี ที่ 
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาเห็นว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒
ให้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษา
(๒) ให้ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งรั บ ก ารบ ำบั ด รั ก ษา ณ สถานที่ อื่ น น อกจาก
สถานบำบัดรักษา เมื่อบุคคลนั้นไม่มีภาวะอันตราย ทั้งนี้ จะกำหนดเงื่อนไข
ใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบำบัดรักษาให้บุคคลนั้นหรือผู้รับดูแลบุคคลนั้น
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ให้น ำความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใช้บ งั คับก บั ก ารตรวจวนิ จิ ฉัยแ ละ
ประเมินอาการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น
ไปตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำอธิบาย มาตรานี้ ก ำหนดแ นวทางป ฏิ บั ติ ใ ห้ ค ณะก รรมการ
สถานบ ำบั ด รั ก ษา ในการต รวจวินิจฉัย และประเมินอาการของบุคคลที่
ถูกส่งมาตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๘ ซึ่งต้องทำตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งการออกคำสั่งให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบำบัด
รักษา(๑๐)
ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการพิจารณา เพือ่ มีคำสัง่
ให้บุคคลต้องเข้ารับการบำบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕
ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๗-๑๓

(๑๐)
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ในวรรคสุดท้ายของมาตรานี้ ไม่มีคำว่าระเบียบ แต่เมื่อคณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติออกระเบียบมารองรับ ในระเบียบดังกล่าวก็ได้กำหนดให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทำการตรวจบันทึกตามแบบ ตจ.๒ และ
การออกคำสงั่ ต อ้ งทำตามแบบ ตจ.๓ และในคำสงั่ น นั้ ได้แ จ้งส ทิ ธิในการอทุ ธ รณ์
ให้ผู้ป่วยและบุคคลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยได้ทราบด้วย
ในก รณี ที่ ค ณะกรรมการสถานบำบัดรักษา เห็นว่า บุคคลนั้นไม่มี
ภาวะอันตราย แต่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษานอกสถานบำบัดรักษา
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา จะกำหนดเงื่อนไขให้บุคคลนั้นหรือผู้รับดูแล
บุคคลนั้น ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาไว้ก็ได้ เช่น กำหนดเงื่อนไขให้
ผู้ป่วยต้องไปรักษาที่สถานพยาบาล หรือสถานบำบัดรักษา ในฐานะเป็น
ผู้ป่วยนอก เป็นระยะๆ แล้วต้องรายงานต่อคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
ทราบด้วย เป็นต้น
มาตรา ๓๐ คำสั่งรับผู้ป่วยไว้บำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษากำหนดวิธีการและระยะเวลาการบำบัดรักษา
ตามความรุนแรงของความผิดปกติทางจิต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีคำสั่ง และอาจขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
มีคำสั่งครั้งแรกหรือครั้งถัดไป
ให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาพิจารณาผลการบำบัดรักษา เพื่อมี
คำสั่งตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลา
บำบัดรักษาในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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คำอธิบาย บทบัญญัตใิ นมาตรานี้ กำหนดหลักเกณฑ์ท สี่ ำคัญในการทำ
คำสงั่ ให้ผ ปู้ ว่ ยเข้าร บั ก ารบำบัดร กั ษาในสถานบำบัดร กั ษาไว้ว า่ ให้ก ำหนดระยะ
เวลาคราวละไม่เกิน ๙๐ วัน ถ้าถึงกำหนดจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด
รักษาตอ่ (กรณีผ ปู้ ว่ ยยงั อ ย่ใู นภาวะตามมาตรา ๒๒) ก็ให้ส งั่ ข ยายเวลาออกไปได้
อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน ๙๐วัน และการจะสั่งต้องพิจารณาผลการรักษา
ประกอบด้วย และให้สั่งก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาบำบัดรักษาไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน
มาตรา ๓๑ ในระหว่างการบำบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
เมื่อแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่า ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษา จนความผิดปกติ
ทางจิตหายหรือทุเลาและผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้แพทย์จำหน่าย
ผู้ป่วยดังกล่าวออกจากสถานพยาบาล และรายงานผลการบำบัดรักษาและ
การจำหน่ายผู้ป่วยให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้
ให้แพทย์ติดตามผลการบำบัดรักษาเป็นระยะ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษา การจำหน่าย
ผูป้ ว่ ย และการตดิ ตามผลการบำบัดร กั ษาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย ในกรณีผ ปู้ ว่ ยถกู ส งั่ ให้เข้าร บั ก ารบำบัดร กั ษาในสถานบำบัด
รักษา เมื่อแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่า ผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้ว แพทย์
ผู้นั้นสามารถสั่งจำหน่ายผู้ป่วยได้เลย (แพทย์ตามมาตรานี้น่าจะหมายถึง
จิตแพทย์) แต่ต อ้ งรายงานผลการบำบัดร กั ษาและการจำหน่ายให้ค ณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาทราบโดยไม่ชักช้า และต้องติดตามผลการบำบัดรักษาเป็น
ระยะๆ
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การรายงานผลการบำบัดรักษา การจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตาม
ผลการบำบัดรักษาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดระเบียบ
ดังกล่าว กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานผลตามหัวข้อที่กำหนดโดยไม่ชักช้า
ภายหลังจำหน่ายผู้ป่วยแล้ว และให้ติดตามการรักษาหลังจำหน่ายทุก ๓๐ วัน
จนครบ ๙๐ วัน และติดตามต่อทุกเก้าสิบวันไปจนครบหนึ่งปีเป็นอย่างน้อย
การติดตามการรักษาแต่ละครั้งจะต้องบันทึกไว้ในเวชระเบียนและระหว่างนั้น
จะต้องทำรายงานเสนอคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทุกเดือน ภายในวันที่
๑๐ ของแต่ละเดือน(๑๑)
ในตัวบทใช้คำว่าสถานพยาบาล ซึ่งหมายถึงสถานบำบัดรักษา เพราะ
ระหว่างการรักษาตามมาตรา ๓๐ นั้น กระทำในสถานบำบัดรักษา
มาตรา ๓๒ ในกรณีท ผี่ ปู้ ว่ ยหรือผ รู้ บั ด แู ลผปู้ ว่ ยไม่ป ฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๙
(๒) หรือก ารบำบัดร กั ษาไม่เป็นผ ล หรือพ ฤติการณ์ท เี่ ป็นเหตุให้ม กี ารออกคำสงั่ 
ตามมาตรา ๒๙ (๒) เปลีย่ นแปลงไป คณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษาอาจแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนคำสั่ง หรือมีคำสั่งให้รับผู้ป่วยไว้บำบัดรักษาตามมาตรา
๒๙ (๑) ก็ได้
ในกรณีผู้ป่วยตามมาตรา ๒๙ (๒) ดูแลตนเองไม่ได้และไม่มีผู้รับดูแล
ให้นำความในมาตรา ๔๐ (๒) มาใช้บังคับ

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรายงานผลการ
บำบัดรักษา การจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตามผลการบำบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๙-๑๐

(๑๑)
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คำอธิบาย ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้รับดูแลผู้ป่วยปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๒๙ (๒) หรือการบำบัดรักษานอกสถานบำบัดรักษาไม่ได้ผล หรือมี
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ทำให้ผู้ป่วยกลับอยู่ในภาวะอันตรายใหม่
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่ให้เป็นผู้ป่วย
เข้ารับการบำบัดรักษา ตามมาตรา ๒๙ (๑) ก็ได้
สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยไม่ถูกสั่งให้เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัด
รักษา เป็นผู้ดูแลตนเองไม่ได้และไม่มีผู้รับดูแลให้นำความมาตรา ๔๐ (๒)
มาใช้บ งั คับ ก็ค อื ให้แ จ้งห น่วยงานดา้ นสงเคราะห์แ ละสวัสดิการ รับไปดำเนินก าร
ช่วยเหลือต่อไป
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ป่วยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของ
รัฐหรือสถานบำบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงาน
ฝ า่ ยปกครองหรือต ำรวจและญาติเพือ่ ต ดิ ตามบคุ คลนนั้ ก ลับม าทสี่ ถานพยาบาล
ของรฐั ห รือส ถานบำบัดร กั ษา ทัง้ นี้ มิให้น บั ร ะยะเวลาทบี่ คุ คลนนั้ ห ลบหนีเข้าใน
กำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี
ให้นำความในมาตรา ๔๖ มาใช้บังคับการติดตามผู้ป่วยที่หลบหนีตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
คำอธิบาย มาตรานี้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นก รณี ผู้ ป่ ว ยห ลบห นี อ อกจ าก
สถานพยาบาลหรือสถานบำบัดรักษา ก็มิให้นับเวลาที่ผู้ป่วยหลบหนีเข้ามาใน
ระยะเวลาตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี และให้
พนักงานเจ้าห น้าทีป่ ระสานกบั พ นักงานฝา่ ยปกครองหรือต ำรวจ ทำการตดิ ตาม
ผู้หลบหนีกลับที่เดิม โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ด้วย
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มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ให้คณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษามีอำนาจสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาในสถานบำบัด
รักษาอื่นได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย การย้ายผู้ป่วยหรือการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาใน
สถานพยาบาลอื่น เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำ แต่เนื่องจาก
ผู้ป่วยก รณี นี้ ไ ด้ อ ยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
เมื่อคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาสั่งให้รับตัวเข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบ ำบั ด รั ก ษา มาตรานี้ จึ ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น อ ำนาจข องค ณะก รรมการ
สถานบำบัดร กั ษาในการสงั่ ย า้ ยผปู้ ว่ ยไปรบั ก ารบำบัดร กั ษาในสถานบำบัดร กั ษา
อื่น ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด(๑๒)

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาในสถาน
บำบัดรักษาอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง
หน้า ๑๑
(๑๒)
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ส่วนที่ ๒ ผู้ป่วยคดี
มาตรา ๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา ให้พ นักงานสอบสวนหรือศ าลสง่ ผ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยไป
รับการตรวจที่สถานบำบัดรักษา พร้อมทั้งรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี
เมื่อสถานบำบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้แล้ว ให้จิตแพทย์ตรวจ
วินิจฉัยความผิดปกติทางจิต และทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
พนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่ 
แล้วรายงานผลการตรวจวินิฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
ให้พ นักงานสอบสวนหรือศ าลทราบภายในสสี่ บิ ห า้ ว นั นับแ ต่ว นั ท ไี่ ด้ร บั ผ ตู้ อ้ งหา
หรือจำเลยไว้ และอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสี่สิบห้าวัน
เพื่ อ ป ระโยชน์ ใ นก ารป ระเมิ น ค วามส ามารถใ นก ารต่ อ สู้ ค ดี ให้ 
สถานบำบัดรักษามีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยจาก
สถานพยาบาลอื่นได้
ให้นำความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติทางจิตตามวรรคสองโดยอนุโลม
ในกรณีท ผี่ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยถกู ค มุ ข งั และมคี วามจำเป็นต อ้ งรบั ผ ตู้ อ้ งหา
หรือจำเลยไว้ในสถานบำบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บำบัด
รักษาและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี สถานบำบัดรักษาอาจขอให้
พนักงานสอบสวนหรือศาลกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อ
ป้องกันอันตรายก็ได้
หลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใ นก ารร ายงานผ ลก ารต รวจวิ นิ จ ฉั ย แ ละ
ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด
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คำอธิบาย บทบัญญัติในมาตรานี้ เป็นการขยายความในมาตรา ๑๔
วรรคหนึง่ แ ห่งป ระมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา ถึงว ธิ ปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปได้
ในสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติที่เป็นอยู่แล้ว กล่าวคือ
บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา เป็นบ ทบัญญัตมิ าตงั้ แต่
สมัยก่อนที่ระบบราชการแตกต่างไปจากสมัยปัจจุบัน ซึ่งการปฏิบัติต่างไปจาก
บทบัญญัติที่ปรากฏ ดังนี้
“มาตรา ๑๔ ในระหว่างทำการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
ถ้าม เี หตุค วรเชือ่ ว า่ ผ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยเป็นผ วู้ กิ ลจริตแ ละไม่ส ามารถตอ่ ส คู้ ดีได้
ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น
เสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคำ หรือให้การว่าตรวจได้ผล
ประการใด...”
การปฏิบตั ติ ามมาตรานที้ ผี่ า่ นมาพนักงานสอบสวนหรือศ าลจะทำเรือ่ งสง่ 
ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่มีเหตุควรเชื่อว่า จะเป็นผู้วิกลจริตไปยังโรงพยาบาล
โรคจิต เพือ่ ให้จ ติ แพทย์ต รวจและให้ค วามเห็น ต่อม าเมือ่ ม กี ารจดั ต งั้ โรงพยาบาล
นิติจิตเวช พนักงานสอบสวนและศาลก็จะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลดังกล่าว
(ปัจจุบันโรงพยาบาลนิติจิตเวชได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)
การส่งตัวผู้ป่วยดังกล่าวก็ไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะในตัวบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔ ใช้คำว่า “สั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น” และพนักงานแพทย์
มิได้ร ะบุไว้ว า่ ห มายถงึ แ พทย์ในสงั กัดใด บทบัญญัตใิ นมาตรานี้ ปรากฏอยูต่ งั้ แต่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ โดยไม่ได้มีแก้ไขเลย
ตลอดมา
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มาตรา ๓๕ วรรคแรกจงึ ร ะบุให้ช ดั เจนลงไปวา่ ให้พ นักงานสอบสวนหรือ
ศาลส่งผู้ต้องหาหรือจำเลย ไปรับการตรวจที่สถานบำบัดรักษา (ตามพระราช
บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑) พร้อมทั้งระบุรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี
ที่มีเหตุควรเชื่อว่า ผู้นั้นเป็นผู้วิกลจริต ไปด้วย
เพราะการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์โดยทั่วไปนั้น อาการของผู้ป่วย
พฤติการณ์ของผู้ป่วย เป็นเรื่องสำคัญที่แพทย์จะนำไปประกอบการวินิจฉัยโรค
โดยเฉพาะโรคทางจิตเวช ดังนั้น ผู้ส่งไปตรวจ จำต้องระบุรายละเอียดต่างๆ
ในสำนวนคดีไปด้วย รวมถึงคำให้การของพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ
ไปด้วย(๑๓)
สำหรับข้อความในวรรคสองของมาตรา ๓๕ นี้ กำหนดให้จิตแพทย์เป็น
ผ้ตู รวจวนิ จิ ฉัยแ ละทำความเห็น พร้อมทงั้ ร ายงานความเห็นก ลับไปให้พ นักงาน
สอบสวนหรือศาล ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้
และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๔๕ วัน
วรรคสามให้อำนาจสถานบำบัดรักษาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ ต้ อ งหาห รื อ จ ำเลย จากส ถานพ ยาบาลอื่ น ไ ด้ เพราะก ารต รวจวิ นิ จ ฉั ย
ความผดิ ป กติท างจติ จำเป็นต อ้ งได้ป ระวัตกิ ารรกั ษาพยาบาลจากสถานพยาบาล
อื่นด้วย
สำหรับวรรคสี่ ให้นำความในมาตรา ๒๗ วรรคสองมาใช้บังคับ
ในขณะที่ผู้เขียนไปฝึกอบรม ศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมัน เมื่อประมาณ ๔๐ ปีเศษมาแล้ว
ศาสตราจารย์ผู้อำนวยการสถาบันที่ผู้เขียนไปฝึกอบรมนั้น ขณะนั้นท่านได้ร้บแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ประจำศาล เมือ่ ศ าลจะขอความเห็นจ ากทา่ น ศาลจะสง่ ส ำนวนคดีท จี่ ะขอความเห็นน นั้ ม ายงั ผ เู้ ชีย่ วชาญ
พร้อมๆ กับประเด็นคำถามที่ศาลต้องการ
(๑๓)
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ส่วนวรรคห้า เนื่องจากผู้ที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัย เป็นผู้ที่อยู่ใน
ความค วบคุ ม ข องพ นั ก งานส อบสวนห รื อ ศ าล เมื่ อ จ ะรั บ ตั ว ไว้ ต รวจใ น
ส ถานบำบัดร กั ษา พนักงานสอบสวนหรือศ าลจงึ ม หี น้าท กี่ ำหนดวธิ กี ารควบคมุ 
ตัวผู้ป่วย เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยด้วย
วรรคห ก เป็ น การก ำหนดห ลั ก เ กณฑ์ วิ ธี ก ารร ายงานผ ลก ารต รวจ
วินิจฉัยและการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรานี้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และตามระเบียบที่คณะกรรมการออกตามมาตรานี้ การรายงาน
ผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ให้ใช้แบบ
ผค.๑(๑๔)
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ให้สถานบำบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ควบคุม
และบำบัดร กั ษา โดยไม่ต อ้ งได้ร บั ค วามยนิ ยอมจากผตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลย จนกว่า
ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้ เว้นแต่พนักงาน
สอบสวนหรือศาลจะมีคำสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการ
ต รวจวนิ จิ ฉัย การประเมินค วามสามารถในการตอ่ สูค้ ดีแ ละผลการบำบัดร กั ษาของผปู้ ว่ ยคดี การรายงาน
ผลการบำบัดรักษาและการทำความเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม
๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
(๑๔)
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ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาทำรายงานผลการบำบัดรักษาส่งให้พนักงาน
สอบสวนหรือศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือ
จำเลยไว้ ในกรณีท จี่ ติ แพทย์เห็นว า่ ผ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยยงั ไม่ส ามารถตอ่ สูค้ ดีได้
ให้ร ายงานผลการบำบัดร กั ษาทกุ ห นึง่ ร อ้ ยแปดสบิ ว นั เว้นแ ต่พ นักงานสอบสวน
หรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในระหว่างการบำบัดรักษา เมื่อจิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่า ผู้ต้องหา
หรือจำเลยได้รับการบำบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และ
สามารถตอ่ สูค้ ดีได้แ ล้ว ให้ร ายงานผลการบำบัดร กั ษาตอ่ พ นักงานสอบสวนหรือ
ศาลทราบโดยไม่ชักช้า
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษาตามวรรคสอง
และวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย มาตรานบี้ ญ
ั ญัตใิ ห้ร บั ก บั ม าตรา ๑๔ วรรคสองแห่งป ระมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติว่า
“ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็น
ผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ
พิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถต่อสู้คดีได้ และให้มีอำนาจ
ส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบให้แก่ผู้อนุบาลข้าหลวงประจำ
จังหวัด หรือผู้อื่นทเี่ต็มใจไปรับดูแลรักษาก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร”
บทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญาขา้ งตน้ บัญญัติ
เพียงให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นผู้วิกลจริต และ
ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ แต่มิได้บัญญัติถึงกรณีที่ผู้วิกลจริตหายแล้วกลับมา
ต่อสู้คดีอีกจะดำเนินการอย่างไร
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ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑ นี้ได้กำหนดขั้นตอนให้สถานบำบัดรักษาปฏิบัติ โดยให้จิตแพทย์
ทำรายงานผลการบำบัดรักษาของตน ส่งให้พนักงานสอบสวนหรือศาลภายใน
๑๘๐ วัน และเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการบำบัดรักษาจนหายหรือทุเลา
และสามารถต่อสู้คดีได้แล้ว ต้องรายงานผลการบำบัดรักษาต่อพนักงาน
สอบสวนหรือศ าลโดยไม่ช กั ช้าแ ละให้ท ำตามระเบียบคณะกรรมการสขุ ภาพจติ 
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย
การประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีและผลการบำบัดรักษาของผู้ป่วยคดี
การรายงานผลการบำบัดร กั ษาและการทำความเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑(๑๕) เช่นเดียวกบั 
การปฏิบัติตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗ ในกรณีท ศี่ าลมคี ำสงั่ ให้ส ง่ ผ ปู้ ว่ ยคดีไปคมุ ต วั ห รือร กั ษาไว้ใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งป ระมวลกฎหมาย
อาญา หรือต ามมาตรา ๒๔๖ (๑) แห่งป ระมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา
ให้ศาลส่งสำเนาคำสั่งไปพร้อมกับผู้ป่วยคดี และให้สถานบำบัดรักษารับผู้ป่วย
คดีไว้ควบคุมและบำบัดรักษา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยคดี
ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษารายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็น
ต่อศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ ในกรณีที่
จิตแพทย์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องบำบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไป ให้รายงานผล
การบำบัดรักษาและความเห็นต่อศาลทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมี
คำสั่งเป็นอย่างอื่น
(๑๕)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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ในการควบคุมและบำบัดรักษา สถานบำบัดรักษาอาจขอให้ศาลกำหนด
วิธีการ เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธการในการรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำ
ความเห็นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย มาตรานเี้ ป็นการกำหนดมาตรการการปฏิบตั ิ ในกรณีศ าลมี
คำสงั่ ให้ส ง่ ต วั ผ มู้ คี วามผดิ ป กติท างจติ ไปคมุ ต วั ไว้ในสถานพยาบาล ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ วรรคสองหรือตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖ (๑) ดังนี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๘ ถ้าศ าลเห็นว่า การปล่อยตัวผู้มจี ิต
บกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตาม
มาตรา ๖๕ จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมไว้ใน
สถานพยาบาลก็ได้และคำสั่งน ี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้
คำว่า จิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟั่นเฟือน เท่าที่ผ่านมา ศาลฎีกามิได้ให้
คำอธิบาย แต่ละภาวะว่าหมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไร เมื่อศาลจะยก
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ ศาลมักจะอ้างรวมๆ กันไป
ซึ่งก็อนุมานได้ว่า ภาวะทั้ง ๓ ดังกล่าว จะตรงกับความหมายของความผิดปกติ
ทางจิต ซึ่งนิยามไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
นั่นเอง และที่ศาลเห็นว่า หากปล่อยคนเหล่านั้นไว้ จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่
ประชาชน นัน่ ก ห็ มายความวา่ บุคคลดงั ก ล่าว เป็นบ คุ คลทตี่ อ้ งได้ร บั ก ารบำบัด
รักษาตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลจึงมี
คำสั่ ง ใ ห้ ส่ ง ตั ว ไ ปคุ ม ตั ว ไว้ ใ นส ถานพ ยาบาล ดั ง นั้ น มาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงบัญญัติรองรับมาตรา ๔๘ ใน
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ประมวลกฎหมายอาญา โดยให้ส ถานบำบัดร กั ษาเป็นผ รู้ บั ต วั ไว้โดยควบคุมแ ละ
บำบัดรักษาพร้อมกันไป โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๙ ในกรณีท ศี่ าลพจิ ารณาลงโทษจำคกุ 
หรือพิพากษาว่ามีความผิด แต่รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษบุคคลใด
ถ้าศ าลเห็นว า่ บ คุ คลนนั้ ได้ก ระทำความผดิ เกีย่ วเนือ่ งกบั ก ารเสพสรุ าเป็นอ าจิณ
หรือการเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ศาลจะกำหนดในคำพิพากษาว่าบุคคลนั้น
จะต้องไม่เสพสุรา ยาเสพติดให้โทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท ั้งสองอย่าง ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินส องปนี บั แ ต่ว นั พ น้ โทษหรือว นั ป ล่อยตวั เพราะรอการกำหนด
โทษหรือร อการลงโทษก็ได้
ในกรณีท บี่ คุ คลดงั ก ล่าวในวรรคแรก ไม่ป ฏิบตั ติ ามทศี่ าลกำหนด ศาลจะ
สั่งให้ส่งตัวไปคุมไว้ในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้
จะเห็นว า่ บุคคลทไี่ ม่ป ฏิบตั ติ ามทศี่ าลกำหนดเงือ่ นไขในคำพพิ ากษา เป็น
ผ้เู สพสรุ าเป็นอ าจิณห รือต ดิ ย าเสพตดิ ให้โทษนนั้ ตามพระราชบญ
ั ญัตสิ ขุ ภาพจติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็เข้าข า่ ยเป็นผ มู้ คี วามผดิ ป กติท างจติ ตามทกี่ ำหนดไว้ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นั่นเอง เมื่อศาลส่งบุคคลดังกล่าว
ไปยังสถานพยาบาลในวรรคสอง มาตรา ๔๘ ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงบ ญ
ั ญัตใิ ห้ส ถานบำบัดร กั ษาทำหน้าท รี่ บั ผ ปู้ ว่ ยประเภทนเี้ ข้าร บั 
การบำบัดรักษาตามที่ศาลส่งตัวมา
ในกรณีตามมาตรา ๒๔๖ (๑) แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นกรณีที่ผู้ได้รับโทษจำคุกแล้วเกิดวิกลจริตขึ้น กฎหมายบัญญัติให้ตัว
จำเลย สามี ภรรยา ญาติของจำเลย พนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจำหรือ
เจ้ า พ นั ก ง านผู้ มี ห น้ า ที่ ร้ อ งขอต่ อ ศ าลใ ห้ ทุ เ ลาโ ทษจำคุ ก ไว้ ก่ อ น จนกว่ า

64

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

ความวิกลจริตจะหมดไป ในระหว่างนั้น ศาลจะสั่งให้ผู้วิกลจริตนั้นอยู่ในความ
ควบคุมในสถานทอี่ นั ค วร นอกเรือนจำกไ็ ด้ สถานทอี่ นั ค วรดงั ก ล่าวนี้ ให้เป็นไป
ตามทกี่ ำหนดในกฎกระทรวง(๑๖) และตอ้ งกำหนดวธิ กี ารควบคุมแ ละบำบัดร กั ษา
ที่เหมาะสมกับสภาพของจำเลย ตลอดจนกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกัน
การหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนด
ให้มีการบำบัดรักษาผู้วิกลจริต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๒๓ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขัง จัดให้มีการบำบัดรักษาทางจิตแก่ผู้ถูก
กักขังซึ่งวิกลจริต โดยจัดให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและทำ
ความเห็นเพื่อประกอบแนวทางในการบำบัดรักษา
ข้อ ๒๔ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังสอบถามผู้ถูกขังในเรื่องอาการเจ็บป่วย หรือ
ความผดิ ป กติข องสภาพรา่ งกายและจดั ท ำบนั ทึกในเบือ้ งตน้ หากพบวา่ ม อี าการ
เจ็บป ว่ ยหรือเห็นว า่ จะตอ้ งได้ร บั ก ารรกั ษาเป็นพ เิ ศษ ซึง่ จ ะตอ้ งได้ร บั ก ารรกั ษา
โดยเร็ว ต้องรีบจัดการให้ผู้ถูกขังได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ในกรณีที่ผู้ถูกขังตามวรรคหนึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษานอก
สถานที่ขัง ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังนำตัวผู้ถูกขังไปรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาล
ที่ใกล้เคียงได้ และให้รายงานต่อศาล ซึ่งสถานที่ขังนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ
ข้อ ๒๕ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขัง จัดให้มีการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้ถูกขัง ซึ่งมีครรภ์และผู้ถูกขังซึ่งเพิ่งคลอดบุตร
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่เป็นผู้ถูกขัง ซึ่งคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปีและต้อง
เลีย้ งดบู ตุ รนนั้ ให้ผ ดู้ แู ลสถานทขี่ งั จัดให้ผ ถู้ กู ข งั แ ละบตุ รอยูด่ ว้ ยกนั ในลกั ษณะ
ที่ผู้ถูกขังสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนได้ตามความเหมาะสม
(๑๖)

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑-๘

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

65

เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
หรือเหตุอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ดูแลสถานที่ขัง จะจัดให้ผู้ถูกขังและบุตร
อ ยูแ่ ยกกนั ช วั่ คราว จนกว่าเหตุย กเว้นห มดไปกไ็ ด้ และให้ผ ดู้ แู ลสถานคมุ ข งั แ จ้ง
ให้ศาลที่มีคำสั่งทราบ โดยไม่ชักช้า
เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้ว า่ วรรคสามของมาตรา ๓๗ แห่งพ ระราชบญ
ั ญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่กล่าวไว้
ข้างต้นนี้ และการทำรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำความเห็นของ
จิตแพทย์ ก็เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด(๑๗) ซึ่งก็สอดคล้องกับ
ข้อ ๒๓ ของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย
ข้อสังเกต กรณีที่ผู้ต้องหาถูกพิพากษาให้จำคุก แต่ยังมิได้ส่งตัวเข้า
จำคกุ ในเรือนจำ แล้วม กี ารรอ้ งขอให้ศ าลสงั่ ให้ท เุ ลาการบงั คับโทษจำคกุ ไว้ก อ่ น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๔๖ ต้องดำเนินการกฎ
กระทรวงที่ออกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๓๗ นี้
แต่ถ า้ จ ำเลยถกู อ อกหมายบงั คับค ดีให้จ ำคกุ กลายเป็นส ภาพนกั โทษในเรือนจำ
ไปแล้ว ถ้าเกิดอาการผิดปกติทางจิต (หรือวิกลจริต) และมีลักษณะตามมาตรา
๒๒ ผู้บัญชาการเรือนจำก็ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เลย

(๑๗)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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มาตรา ๓๘ ในระหว่างการบำบัดรักษาตามมาตรา ๓๘ เมื่อจิตแพทย์
ผู้บำบัดรักษา เห็นว่าผู้ป่วยคดีได้รับการบำบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิต
หายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้จิตแพทย์รายงานผลการบำบัด
รักษาและความเห็นเพื่อจำหน่ายผู้ป่วยคดีดังกล่าวออกจากสถานพยาบาล
ต่อศาลโดยไม่ชักช้า และรายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นดังกล่าวให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย มาตรานี้เป็นมาตรการที่สถานบำบัดรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยคดี
(ดูนิยามศัพท์) ที่ได้รับการรักษาจนหายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว
กลับไปยังผู้ที่ส่งมา เพื่อดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมต่อไป เพื่อมิให้
ผู้ป่วยประเภทนี้ ตกค้างอยู่ในสถานบำบัดรักษานานเกินความจำเป็นและ
การดำเนินคดีความก็อาจจะหยุดชะงักไป
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานและทำความเห็นต้องทำตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด(๑๘)

(๑๘)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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มาตรา ๓๙ ในกรณีท ศี่ าลกำหนดเงือ่ นไขตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง (๔)
แห่งป ระมวลกฎหมายอาญา ให้ศ าลสง่ ผ ปู้ ว่ ยคดีพ ร้อมทงั้ ส ำเนาคำพพิ ากษาไป
ยังสถานบำบัดรักษา
ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษารายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นต่อ
ศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่า
มีค วามจำเป็นต อ้ งบำบัดร กั ษาผปู้ ว่ ยคดีต อ่ ไป ให้ร ายงานผลการบำบัดร กั ษาและ
ความเห็นต่อศาลทุกเก้าสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ให้นำความในมาตรา ๓๗ วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๓๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
คำอธิบาย มาตรานี้เป็นกรณีที่ศาล เห็นสมควรที่จะรอการกำหนด
โทษไว้ห รือก ำหนดโทษ แต่ร อการลงโทษ แล้วป ล่อยตวั ไป โดยศาลอาจกำหนด
เงือ่ นไข คุมค วามประพฤติข องผกู้ ระทำความผดิ น นั้ โดยให้ผ นู้ นั้ ไปรบั ก ารบำบัด
รักษาการตดิ ย าเสพตดิ ให้โทษ ณ สถานทแี่ ละตามระยะเวลาทศี่ าลกำหนดและ
หากศาลกำหนดให้ไปรกั ษาในสถานบำบัดร กั ษา สถานบำบัดร กั ษากต็ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามมาตรานี้

68

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

ส่วนที่ ๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มาตรา ๔๐ ในกรณีท คี่ ณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษามคี ำสงั่ ต ามมาตรา
๒๙ (๒) ให้หัวหน้าสถานบำบัดรักษามีหน้าที่ ดังนี้
(๑) แจ้งให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยรับตัวผู้ป่วยไปดูแล
(๒) ในก รณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ รั บ ดู แ ลใ ห้ แจ้ ง ห น่ ว ยง านด้ า นส งเคราะห์ แ ละ
สวัสดิการ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
(๓) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล ประสานงานและช่วยเหลือ
ในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตาม (๑) และหน่วยงานตาม (๒) แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบ
คำอธิบาย คำสั่งตามมาตรา ๒๙ (๒) ของคณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา ก็คือคำสั่งให้บุคคลที่พ้นจากภาวะอันตรายแล้วออกจากสถานบำบัด
รักษา และเนื่องจากความผิดปกติทางจิตยังมีอยู่ คณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา จึงกำหนดให้ไปรับการบำบัดรักษา ณ สถานที่อื่น โดยกำหนดเงื่อนไข
ต่างๆ ให้ผู้ป่วยหรือผู้รับไปดูแล จะต้องปฏิบัติและวิธีที่จะให้ผู้ป่วยออกจาก
สถานบำบัดรักษา ก็ต้องดำเนินการตามมาตรานี้ ซึ่งได้แก่
(๑) ถ้ามีผู้ดูแลผู้ป่วย (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ ญาติ) มารับตัวผู้ป่วย หรือ
(๒) ถ้าไม่มีผู้รับดูแลผู้ป่วย ก็ให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และ
สวัสดิการ (ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด)(๑๙) เป็นผู้รับไปดูแล
ตามป ระกาศค ณะก รรมการสุ ข ภาพจิ ต แ ห่ ง ช าติ เรื่ อ ง กำหนดร ายชื่ อ ห น่ ว ยง านด้ า น
สถานสงเคราะห์และสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๖๐

(๑๙)
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(๓) ทั้ง ๒ กรณีต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล ประสานงาน
และช่วยเหลือในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย แล้วรายงานให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบ
ทั้งนี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบำบัดรักษาผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติทางจิต เพราะความผิดปกติทางจิตเป็นโรคหรือภาวะเรื้อรัง
ทีจ่ ำเป็นต อ้ งมกี ารฟนื้ ฟูส มรรถภาพทางกาย ทางจติ แ ละทางสงั คม เพือ่ ให้ผ ปู้ ว่ ย
สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชน สังคมได้เป็นปกติสุข
มาตรา ๔๑ เมื่ อ ผู้ ถู ก คุ ม ขั ง ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก ารบ ำบั ด รั ก ษาใ นร ะหว่ า ง
ถูกคุมขัง ถึงกำหนดปล่อยตัว ให้หัวหน้าสถานที่คุมขังมีหน้าที่ดำเนินการ
ตามมาตรา ๔๐
คำอธิบาย มาตรานหี้ มายความวา่ ผ้ถู กู ค มุ ข งั ถูกส ง่ ตัวไปรบั ก ารบำบัด
รักษาในสถานบำบัดรักษาแล้ว คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีคำสั่งตาม
มาตรา ๒๙ (๒) ให้ผู้ถูกคุมขังกลับมารับการรักษาในสถานคุมขัง จนเมื่อถึง
กำหนดปล่อยตัว หัวหน้าสถานที่คุมขัง จะต้องดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐
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สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

71

หมวด ๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีคำสั่งตาม
มาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) หรือมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการบำบัดรักษาตาม
มาตรา ๓๐ ให้ผู้ป่วยหรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ป่วย แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคำสั่งดังกล่าว
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่
คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้น
ไว้ชั่วคราว
ให้ค ณะกรรมการอทุ ธรณ์พ จิ ารณาอทุ ธรณ์ให้แ ล้วเสร็จภ ายในสามสิบว นั 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารในการยนื่ อ ทุ ธรณ์ และวธิ พี จิ ารณาอทุ ธรณ์ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย คำสั่งของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาให้ผู้มีความผิด
ปกติทางจิต เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาหรือ ณ สถานที่อื่น
ตามมาตรา ๒๙ หรือคำสั่งให้ยืดระยะเวลาการบำบัดรักษาตามมาตรา ๓๐
ให้อุทธรณ์ได้
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ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่
๑. ตัวผู้ป่วยหรือคู่สมรส
๒. ผู้บุพการี ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
๓. ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
๔. ผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจปกครอง
๕. ผู้พิทักษ์ หมายถึง ผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ บุคคลที่ถูกศาลสั่ง
ว่าเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
๖. ผู้ อ นุ บ าล หมายถึ ง ผู้ ที่ ศ าลแ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น ผู้ อ นุ บ าลข องบุ ค คล
ไร้ความสามารถ (ซึ่งได้แก่ ผู้วิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
๗. ผู้ ซึ่ ง ป กครองดู แ ลผู้ ป่ ว ย หมายถึ ง ผู้ รั บ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี
ความผิดปกติทางจิตนั้น ในทางความเป็นจริง ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในฐานะบุคคล
ตามข้อ ๑-๖ หรือไม่ก็ตาม
การอุทธรณ์ในที่นี้ หมายถึง การคัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาที่สั่งตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควร
ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งไว้ชั่วคราว
การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
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หลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารยนื่ อ ทุ ธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบทคี่ ณะกรรมการ
กำหนด(๒๐) ซึ่งมีเกณฑ์กว้างๆ ดังนี้
๑) อุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ
๒) ยื่นต่อผู้อำนวยการสถานบำบัดรักษา โดยผู้รับอุทธรณ์ ต้องออก
หนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน
๓) ผู้อุทธรณ์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ ภายในกำหนดระยะเวลา
อุทธรณ์ คือ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง
๔) ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ได้ทุกเมื่อ โดยทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อ
ผู้อำนวยการสถานบำบัดรักษา
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนทเี่ ป็นน ติ บิ คุ คลและมวี ตั ถุประสงค์เกีย่ วกบั 
การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจำนวนสามคน
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกฎหมาย สาขาละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และ
วิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
หน้า ๑๓-๑๕

(๒๐)
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ให้ร องอธิบดีห รือห วั หน้าส ถานบำบัดร กั ษา ซึง่ อ ธิบดีแ ต่งต งั้ เป็นก รรมการ
และเลขานุการ
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
คำอธิบาย มาตรานี้ ไ ด้ ก ำหนดใ ห้ มี ค ณะก รรมการอุ ท ธรณ์ ขึ้ น ม า
ทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น เป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน
คือ
๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน
๒) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองให้เข้าไปเป็น
กรรมการ จำนวน ๓ คน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย จิตแพทย์ จิตวิทยาคลินิก
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกฎหมาย
สาขาละหนึ่งคน ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์ได้แก่ รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิตหรือหัวหน้าสถานบำบัดรักษาที่อธิบดีแต่งตั้ง
การเลือกและการแต่งต งั้ ก รรมการในขอ้ ๒ และ ๓ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด(๒๑)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๖-๑๐
(๒๑)
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มาตรา ๔๔ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๒
(๒) รายงานผ ลก ารด ำเนิ น ก ารใ ห้ ค ณะก รรมการท ราบอ ย่ า งน้ อ ย
ปีละครั้ง
คำอธิบาย คณะกรรมการอทุ ธรณ์ นอกจากทำหน้าทีพ่ จิ ารณาอทุ ธรณ์
แล้ว ยังต้องทำรายงานเสนอคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละครั้ง
มาตรา ๔๕ 	ให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม
คำอธิบาย คณะกรรมการอุทธรณ์ตาม (๒) และ (๓) ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๖ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปีและดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ
ติดต่อกันตามมาตรา ๗ และพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๘
คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องดำเนินการประชุม โดยมีองค์ประชุมตาม
มาตรา ๙ และมอี ำนาจแต่งต งั้ ท ปี่ รึกษาและอนุกรรมการอทุ ธรณ์ได้ต ามมาตรา
๑๑
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หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

77

หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๖ ในก ารป ฏิ บั ติ ก ารต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และตก เพื่อนำบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒
ไปรับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา เมื่อมี
เหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่
นั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น
มาได้ บุคคลนนั้ จ ะหลบหนีไป หรือก รณีม เี หตุฉ กุ เฉินเนือ่ งจากบคุ คลนนั้ ม ภี าวะ
อันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง
(๒) ซักถามบุคคลใดๆ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม (๑)
(๓) มีห นังสือส อบถามหรือเรียกบคุ คลใดๆ มาเพือ่ ให้ถ อ้ ยคำ ส่งค ำชแี้ จง
เป็นห นังสือ หรือส ง่ เอกสารหรือห ลักฐ านทเี่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ต รวจสอบ ห รือเพือ่ 
ประกอบการพิจารณา
การดำเนินการตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจให้ความช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
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คำอธิบาย อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบัญญัติไว้ในมาตรานี้
ก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ ในการที่จะนำตัวบุคคล
ที่น่าเชื่อว่าจะมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานบำบัดรักษาที่อยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบือ้ งตน้ มิใช่ไปรบั ก ารบำบัดร กั ษาโดยทนั ทีต ามทปี่ รากฏในตวั บ ท เพราะ
บุคคลที่มีลักษณะตามมาตรา ๒๒ จะเข้ารับการบำบัดรักษาได้ต้องมีคำสั่งของ
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) เสียก่อน การที่มาตรา
นี้บัญญัติว่าเจ้าพนักงานจะเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำบุคคล
ไปรับการบำบัดรักษาน่าจะคลาดเคลื่อน คงหมายแต่เพียงการรับการตรวจ
วินจิ ฉัยแ ละประเมินอ าการเบือ้ ง ต น้ เท่านัน้ แต่ถ า้ จ ะมกี ารบำบัดร กั ษาดว้ ยนา่ จ ะ
หมายถึง การบำบัดรักษาเท่าที่จำเป็นเบื้องต้นเท่านั้น (อ่านคำอธิบายมาตรา
๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ประกอบ)
อย่างไรก็ดี การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งตามระเบียบ
ดังกล่าว ระบุว่า เมื่อจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครอง
หรื อ ต ำรวจ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ส ถานที่ นั้ น ด้ ว ย และจ ะต้ อ งป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความสุภาพ(๒๒)

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๑๖
(๒๒)
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มาตรา ๔๗ ในก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
คำอธิบาย โดยทวั่ ไปตามกฎหมายเกือบทกุ ฉ บับ จะกำหนดให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจำตัว และในเวลาปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายกำหนดให้
ต้องแสดงบัตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ผู้นั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติใด
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๖
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร
คำอธิบาย เมื่ อ พ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ เข้ า ไปป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล้ ว แ สดง
บัตรประจำตัวต่อผู้ใด ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ มีหน้าที่ต้อง
ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้
ผู้นั้นจะมีโทษตามมาตรา ๕๓
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มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
คำอธิบาย เมื่อกฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้มีผลเกิดขึ้น ๒ ประการ คือ
๑. ให้นำความในหมวด ๑ เรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานของลักษณะ ๒
ความผิดเกี่ยวกับการปกครองมาใช้บังคับ ซึ่งได้แก่ มาตรา ๑๓๖-๑๔๖
แห่งป ระมวลกฎหมายอาญาเท่าท จี่ ะใช้ได้ กับบุคคลอนื่ ท กี่ ระทำตอ่ เจ้าพ นักงาน
เช่น ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำตามหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๖ แจ้งความเท็จ
แก่เจ้าพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๘ และมาตราอื่นๆ อีกเป็นต้น
๒. ต้องนำความผิดในหมวด ๒ เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ของลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครองมาบังคับใช้กับการกระทำของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ๑๔๗-๑๖๖ เท่าที่จะใช้ได้ เช่น
เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบตามมาตรา ๑๔๘ เจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ เป็นต้น
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หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

81

82

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยการโฆษณา หรือ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศใดๆ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อธิบาย ความผิดตามมาตรานี้ เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย โดยมีข้อยกเว้น ๓
ประการ แต่ไม่มียกเว้นเรื่องความยินยอมของผู้ป่วย ดังที่ปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๓(๒๓) ซึ่งเน้นลงไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่
แต่มาตรา ๑๖ ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ใช้กับทุกคน และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น โดยเหตุที่เป็น
เจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพ เป็น แพทย์ เภสัชกร คนจำหน่ายยา นางผดุงครรภ์
ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบ
อาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ
จำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรกเปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้
หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษ เช่น
เดียวกัน
(ความผิดในมาตรานี้ เป็นความผิดที่ยอมความได้ หมายความว่า ถ้าผู้เสียหายไม่แจ้งความ
พนักงานสอบสวนไม่สามารถดำเนินคดีเองได้ หรือแจ้งความแล้ว เมื่อถอนแจ้งความ คดีก็เป็นอันเลิก
กันได้)

(๒๓)
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ความเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ พิจารณาเฉพาะตวั ผ ปู้ ว่ ยเท่านัน้ แต่ในประมวลกฎหมาย
อาญา ผู้เสียหายจากการเปิดเผยเป็นใครก็ได้ ส่วนโทษที่กำหนดในมาตรา
๕๐ นี้ สูงกว่าที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาด้วย และโดยเฉพาะ
การเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศโทษจะยิ่งสูงขึ้น แสดงว่า
บทบั ญ ญั ติ ใ นพ ระร าชบั ญ ญั ติ นี้ มุ่ ง เ น้ น คุ้ ม ค รองสิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ยอ ย่ า งจ ริ ง จั ง
โดยเฉพาะผู้ป่วยตามกฎหมายนี้ เป็นผู้ป่วยทางจิต
มาตรา ๕๑ ผูใ้ ดแจ้งข อ้ ความอนั เป็นเท็จต อ่ พ นักงานเจ้าห น้าที่ พนักงาน
ฝ่ายป กครองห รือ ตำรวจตามมาตรา ๒๓ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำอธิบาย มาตรานเี้ มือ่ เปรียบเทียบกบั ป ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๓๗(๒๔) แล้ว จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่มาตรานี้กำหนดให้ผู้กระทำความผิด
ต้องมเี จตนาพเิ ศษ คือ กลัน่ แ กล้งให้เกิดค วามเสียห ายแก่ผ หู้ นึง่ ผ ใู้ ดดว้ ย ซึง่ ต า่ ง
จากมาตรา ๑๓๗ แห่งป ระมวลกฎหมายอาญาทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้แ ต่เพียงวา่ ซึง่ อ าจทำ
ให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเท่านั้น
เพราะฉะนั้น โทษตามมาตรา ๕๑ จึงสูงกว่าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้
ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

(๒๔)
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มาตรา ๕๒ ผู้ ใ ดไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามห นั ง สื อ ข องพ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ ต าม
มาตรา ๔๖ (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำอธิบาย มาตรานี้ เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ (๓) เป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มี
เหตุอันสมควร
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดไม่อ ำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พ นักงานเจ้าห น้าที่
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำคกุ ไม่เกินห นึง่ เดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำอธิบาย ดูคำอธิบายในมาตรา ๕๒
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ
ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และอธิบดี และให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตาม
พระราชบญ
ั ญัตนิ ไี้ ปพลางกอ่ นจนกว่าจ ะมกี รรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
คำอธิบาย เพื่ อ ใ ห้ ค ณะก รรมการป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 
พระร าชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ คณะก รรมการใ นร ะยะเริ่ ม แรกให้ มี เ พี ย ง
คณะกรรมการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) เท่านั้น ไปพลางก่อนและ
กฎหมายได้ก ำหนดเวลาไว้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน เพือ่ ด ำเนินก ารให้ได้ม าซงึ่ ก รรมการ
ตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
กำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน เป็นร ะยะเวลาเร่งรัดให้การแต่งต งั้ ก รรมการ
มาตรา ๕ (๔) และ (๕) แต่มิใช่เวลาที่จำกัดให้คณะกรรมการมาตรา ๕ (๑) (๒)
และ (๓) ทำงานได้เพียง ๑๒๐ วันเท่านั้น แม้ว่าเกินกำหนด ๑๒๐ วัน แล้วยัง
ไม่มีกรรมการตามมาตรา ๕(๔) และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ
(๓) สามารถทำงานไปพลางก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการแต่อย่างใด
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ภาคผนวก
คำอธิบายสรุปย่อ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. โครงสร้างของกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
๓ ระดับ คือ
		 (๑) คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองน ายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบห มายเ ป็ น ป ระธานก รรมการ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นร องประธานกรรมการ ปลัดก ระทรวง
ทีเ่ กีย่ วข้อง อัยการสงู สุด ผ้บู ญ
ั ชาการตำรวจแห่งช าติ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิม นุษยแห่งช าติ เป็นก รรมการ ผ้แู ทนองค์กรเอกชน ๔ คน และผทู้ รงคณ
ุ วุฒิ
สาขาต่างๆ อีก ๖ คน เป็นกรรมการ มีอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
		 คณะกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการระดับชาติที่จะกำหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
เพื่อมิให้ถูกละเลยและถูกละเมิด ตลอดจนให้เขาเหล่านั้น เข้าถึงสิทธิการได้รับ
บริการด้านสุขภาพจิตที่รัฐจัดให้ เช่นเดียวกับบริการด้านสุขภาพอย่างอื่น
นอกจากนี้ ยั ง ว างห ลั ก เกณฑ์ ก ารป ฏิ บั ติ ต่ า งๆ ให้ ส ถานพ ยาบาลแ ละ
สถานบำบัดรักษาปฏิบัติ
		 (๒) คณะกรรมการอุทธรณ์ ซึ่งมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน
กรรมการ ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อีกจำนวนหนึ่ง
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เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตหรือหัวหน้าสถานบำบัดรักษา
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ข องค ณะก รรมการส ถานบ ำบั ด รั ก ษาที่ สั่ ง ใ ห้ ผู้ มี
ความผิดปกติทางจิตที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือมีความจำเป็นต้องได้รับการ
บำบัดรักษา เข้ารับการรักษาในสถานบำบัดรักษาหรือกำหนดระยะเวลาที่
ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไปอีก
		 (๓) คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา ซึ่งมีอยู่ประจำสถานบำบัด
รักษาแต่ละแห่ง ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย
จิตแพทย์ประจำสถานบำบัดรักษานั้น ๑ คน เป็นประธานกรรมการ แพทย์อีก
๑ คน พยาบาลจิตเวช ๑ คน นักกฎหมาย ๑ คน นักจิตวิทยาคลินิกหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ อีก ๑ คน เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา มีหน้าที่สำคัญในการตรวจวินิจฉัย
ประเมินอาการและมีคำสั่งให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่อยู่ในภาวะอันตราย
หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา เข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบำบัดรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน) และต้อง
ประเมินอาการเป็นระยะ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการบำบัดรักษาต่อไป
๒. นิยามศัพท์ นิยามศัพท์ที่น่าสนใจในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ
“ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจ
ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจำ สติปัญญา ประสาท
การรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจ
ที่เกิดจากสุรา หรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

90

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

การก ำหนดนิ ย ามนี้ อาศั ย วิ ช าการท างจิ ต เวชเ ป็ น ห ลั ก กล่ า วคื อ
ความผิดปกติทางจิตที่แสดงให้เห็นจากพฤติกรรมที่ผิดจากคนที่มีจิตใจปกติ
ทัว่ ไป เช่น พฤติกรรมทำร้ายหรือก ระทำทารณ
ุ ต อ่ ผ อู้ นื่ เพือ่ ค วามพอใจทางเพศ
การแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ เช่น ในภาวะที่คนทั่วไปมีอารมณ์เศร้า
แต่ผู้นั้นกลับมีอารมณ์ขัน เป็นต้น การแสดงออกทางความคิดที่ผิดปกติ ได้แก่
การเข้าใจว่าตนเป็นใหญ่ เป็นวีรบุรุษในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ความจำผิดปกติ เช่น
การสญ
ู เสียค วามจำในระยะสนั้ ๆ สติป ญ
ั ญาผดิ ป กติ เช่น สติป ญ
ั ญาตำ่ ก ว่าท คี่ วร
ในคนในวยั เดียวกัน ประสาทการรบั ร ผู้ ดิ ป กติ ได้แก่ อาการประสาทหลอนทางหู
ทางตา เช่น ได้ยินเสียงโดยไม่มีเสียง เห็นภาพโดยไม่มีภาพ หรืออาการแปลผิด
เช่น เห็นเชือกเป็นง ู หรือได้ยนิ ค นพดู เรือ่ งอนื่ แปลวา่ ค นนนั้ น นิ ทา ความผดิ ป กติ
ในการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล เหล่านี้ เป็นการรวมโรคและอาการทางจิตเวช
ไว้หลายกลุ่มโรค ซึ่งต่างไปจากท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายแพ่ง ซึง่ บ ญ
ั ญัตถิ งึ ค นกลุม่ น ไี้ ว้เพียง คำวา่ โรคจิต จิตบ กพร่อง
หรือ จิตฟั่นเฟือน และคำว่า วิกลจริต เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถบ่งไปถึงกลุ่มโรค
หรืออาการทางจิตเวชในปัจจุบันในกลุ่มๆ ใดได้
สำหรับกลุ่มความผิดปกติของจิตใจจากสุราหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
หรือประสาทอย่างอื่นนั้น ปัจจุบันถือ เป็นโรคทางจิตเวชกลุ่มหนึ่งด้วย
“ผู้ป่วย” หมายความว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งสมควรได้รับ
การบำบัดรักษา
ดั ง นั้ น ผู้ ป่ ว ยใ นพ ระร าชบั ญ ญั ติ นี้ จึ ง ห มายถึ ง ผู้ ป่ ว ยท างจิ ต เวช
โดยเฉพาะ
“สถานบำบัดรักษา” หมายความว่า สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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ในส มั ย ก่ อ นโรงพ ยาบาลที่ รั ก ษาโรคท างจิ ต เวช จะแ ยกอ อกจ าก
โรงพ ยาบาลที่ รั ก ษาโรคท างก ายแ ละใช้ ชื่ อ ว่ า โรงพ ยาบาลโรคจิ ต เช่ น
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อแรกตั้ง ก็มีชื่อว่า โรงพยาบาลคนเสียจริต
ปากคลองสาน ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และ
ปัจจุบั น ไ ด้ ชื่ อ เ ป็ น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และปัจจุบัน
โรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกายก็ขยายบริการรับรักษาโรคทางจิตเวชด้วย เช่น
โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลทางจิตเวช ก็มิได้ระบุว่าเป็น โรงพยาบาล
โรคจิต แต่ใช้ชื่อทั่วไป ที่ไม่ระบุว่าเป็นโรงพยาบาลที่รักษาทางจิตเวช ทั้งนี้
เพื่อมิให้ผู้ป่วยที่ไปรักษา เป็นที่รังเกียจจากสังคม เช่น โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น ดังนั้น คำว่า สถานบำบัดรักษา ใน
พระราชบัญญัตินี้ จึงต้องให้รัฐมนตรีประกาศว่ามีสถานพยาบาลใดบ้าง
ตามประกาศของรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๒ สถานบำบัดรักษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต ๑๗ แห่ง สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๕๓ แห่ง สังกัดกรมการแพทย์ ๑ แห่ง สังกัด
สำนักการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๕ แห่ง
“ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจติ แ สดงออก โดยประการทนี่ า่ จ ะกอ่ ให้เกิดอ นั ตรายรา้ ยแรงตอ่ ช วี ติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน ของตนเองหรือผู้อื่น
มีข อ้ ท คี่ วรพจิ ารณาจากนยิ ามนี้ ก็ค อื อันตรายรา้ ยแรงทนี่ า่ จ ะเกิดข นึ้ น นั้
ไม่เฉพาะอันตรายร้ายแรงที่ใกล้จะถึงเท่านั้น พฤติกรรมที่ผิดปกติ ที่เป็นการ
คุกคามชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นที่คาดหมายได้ว่า
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ถือเป็นภาวะอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งสิ้น
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“ความจำเป็นท ตี่ อ้ งได้ร บั ก ารบำบัดร กั ษา” หมายความวา่ สภาวะของ
ผู้ป่วยซึ่งขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา
และต้ อ งไ ด้ รั บ ก ารบ ำบั ด รั ก ษาโ ดยเร็ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น ห รื อ บ รรเทา มิ ใ ห้ 
ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น
ความจำเป็นที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา นั้นเป็นกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สภาพ
ของตนเองวา่ ม คี วามผดิ ป กติท างจติ และไม่ย อมรับก ารบำบัดร กั ษา เมือ่ ป ล่อยไว้
ความเจ็บป่วยทางจิตนั้นจะรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดอันตรายขึ้นกับผู้ป่วยเอง
หรือผู้อื่นได้
๓. กรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือมีความจำเป็นต้องได้รับ
การบำบัดรักษา มาจาก ๓ กรณีคือ
		 ๓.๑ โดยการนำส่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจ โดยที่บุคคลดังกล่าวพบผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือผู้ป่วยที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาด้วยตนเอง หรือโดยมีผู้พบเห็นไปแจ้ง
ให้ทราบ (มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)
		 ๓.๒ โดยผู้รับผิดชอบดูแล สถานที่คุมขัง พบบุคคลในความดูแล
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือผู้ป่วยที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา (มาตรา ๒๕)
		 ๓.๓ โดยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วย
ที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา
(มาตรา ๒๘)
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๔. ขัน้ ต อนการถกู ส ง่ ใ ห้เข้าร บั ก ารรกั ษาในสถานบำบัดร กั ษา ต้องผา่ น
กระบวนการ ๓ ขั้นตอนคือ
		 ๔.๑ ผู้ป่วยตาม ๓.๑ หรือ ๓.๒ ที่ถูกส่งไปยังสถานพยาบาลหรือ
สถานบำบัดรักษา ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
โดยแพทย์ ๑ คน และพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน ว่าผู้ป่วยสมควรต้องได้รับ
การต รวจวิ นิ จ ฉั ย แ ละป ระเมิ น อ าการโ ดยล ะเอี ย ด จากค ณะก รรมการ
สถานบำบัดรักษาอีกชั้นหนึ่ง
		 สำหรับผู้ป่วยตาม ๓.๓ แพทย์ผู้พบผู้ป่วยอาจทำการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการเบื้องต้นก่อน แล้วจึงส่งตัวให้คณะกรรมการสถานบำบัด
รักษาตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดต่อไป
		 ๔.๒ เมือ่ ผ ปู้ ว่ ยได้ร บั ก ารตรวจวนิ จิ ฉัยแ ละประเมินอ าการเบือ้ งตน้ ต าม
๔.๑ แล้วถ กู ส ง่ ตัวม ายังส ถานบำบัดร กั ษา คณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษาตอ้ ง
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดก่อน (มาตรา ๒๙)
		 ๔.๓ เมื่อคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา ตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการโดยละเอียด แล้วเห็นสมควรให้ผู้ป่วย เข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบ ำบั ด รั ก ษา จึ ง อ อกค ำสั่ ง ใ ห้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ ก ารบ ำบั ด รั ก ษาใ น
สถานบำบัดร กั ษา ตามเวลาทคี่ ณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษากำหนดได้ไม่เกิน
๙๐ วันแต่อาจขยายระยะเวลาต่อได้อีก ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน (มาตรา ๓๐)
		 คำสั่งของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษานี้่ ผู้เกี่ยวข้องอาจยื่น
อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ (มาตรา ๔๒)
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๕. ผู้ป่วยที่ถูกส่งมายังสถานบำบัดรักษา ตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา มี ๓ กรณี คือ
		 ๕.๑ ก่อนตัดสินคดี ได้แก่ ระหว่างสอบสวนหรือการไต่สวนมูลฟ้อง
ของศาล พนักงานสอบสวนหรือศาล ส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรับการตรวจ
วินิจฉัยที่สถานบำบัดรักษา เป็นหน้าที่ของจิตแพทย์เพียงคนเดียวที่จะตรวจ
วินิจฉัยผู้ป่วยและทำความเห็นตามที่พนักงานหรือศาลต้องการ โดยไม่ได้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค ณะก รรมการส ถานบ ำบั ด รั ก ษาแ ต่ อ ย่ า งใ ด (มาตรา ๓๕
ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔)
และไม่มีประเด็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะอันตราย หรือมี
ความจำเป็นที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาหรือไม่
		 ๕.๒ กรณีที่ศาลสั่งให้ส่งตัวจำเลยที่ไม่ต้องรับโทษ เพราะเป็นผู้ป่วย
ทางจิตและศาลเห็นว่าหากปล่อยผู้นั้นไป จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
ศาลอ าจส่ ง ตั ว ผู้ นั้ น ไ ปยั ง ส ถานบ ำบั ด รั ก ษาก็ ไ ด้ (ม.๓๗) และจิ ต แ พทย์ 
ผู้บำบัดรักษาผู้เดียว รายงานผลการบำบัดและความเห็นต่อศาล เป็นระยะๆ
(ทุก ๑๘๐ วัน)
		 ๕.๓ กรณีศาลพิพากษาลงโทษจำคุก แต่รอการกำหนดหรือรอ
การลงโทษ หรือก รณีม กี ารขอทเุ ลาการลงโทษ เพราะจำเลยเป็นผ มู้ คี วามผดิ ป กติ
ทางจิตเกิดขึ้น ศาลจะส่งตัวผู้นั้นไปรับการบำบัดรักษา ณ สถานบำบัดรักษา
ก็ได้ กรณีนี้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษา เพียงผู้เดียวต้องรับผิดชอบรายงานผล
การบำบัดรักษาและความเห็นต่อศาล เช่นเดียวกัน
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๖. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
		 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาเห็นว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะ
อันตรายแล้ว แต่ยังต้องรับการบำบัดรักษาต่อไป คณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา จะส่งให้ผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษา ณ สถานที่อื่น นอกสถานบำบัด
รักษาได้ โดยหัวหน้าสถานบำบัดรักษานั้น ต้องดำเนินการดังนี้
		 ๖.๑ แจ้งให้ผ รู้ บั ด แู ลผ้ปู ว่ ย รับต วั ไปดแู ลและนำผ้ปู ว่ ยไปรบั ก ารบำบัด
รักษา ณ สถานทที่ คี่ ณะกรรมการสถานบำบัดร กั ษากำหนด รวมทงั้ ก ารกำหนด
เงื่อนไขใดๆ เพื่อให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย (มาตรา ๒๙ และมาตรา๔๐)
		 กรณีไม่ม ผี รู้ บั ด แู ล ก็ส ง่ ต วั ผ ปู้ ว่ ยให้ห น่วยงานสงเคราะห์และสวัสดิการ
รับไปดูแลและปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับดูแลผู้ป่วย
		 ๖.๒ แจ้งให้พ นักงานเจ้าห น้าที่ ติดตามดแู ลประสานงานและชว่ ยเหลือ
ในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาทราบต่อไป
		 ดังนั้น คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาจะต้องเป็นผู้กำหนดแผน
การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยด้วย
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