
สาระสำาคัญ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
(สำาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 

ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 8130 หรือ 0 2590 8041 โทรสาร 0 2149 5584

E-mail : omhcoffice@gmail.com เว็บไซต์ : www.omhc.dmh.go.th 

https://www.facebook.com/omhcoffice

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

อำานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

1.  เข้าไปในเคหสถานหรอืสถานที ่หรือยานพาหนะใด ๆ  เพือ่นำาบคุคลทีม่ภีาวะอนัตรายหรอืมีความจำาเป็นต้องได้รบั 
การบำาบดัรกัษา ไปรบัการบำาบดัรกัษาในสถานพยาบาลของรฐั หรอืสถานบำาบดัรกัษา ในการปฏบิตังิานอาจร้องขอ 
ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรอืตำารวจหรอืผู้ปฏบัิตกิารตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉกุเฉนิให้ความช่วยเหลอืได้

2.  ซักถามบุคคลใด ๆ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว 
และชุมชนของบุคคลนั้น

3.  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให้ถ้อยคำา ส่งคำาชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

1.  มีสัญชาติไทย 

2.  มีอายุไม่ตำ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

3.  เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

4.  สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการแพทย์ พยาบาล สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กิจกรรมบำาบัด 
สาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน กายภาพบำาบัด เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ 
ฉุกเฉินทางการแพทย์ เวชกิจฉุกเฉิน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม หรือกฎหมาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตร
ทางการพยาบาลระดับต้น หรือการสาธารณสุข 

5.  เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐที่มีประสบการณ์ในการทำางานด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ปี

1. เม่ือพนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัแจ้งหรอืพบว่า มบีคุคลใดท่ีมพีฤตกิารณ์อนัน่าเช่ือว่าบคุคลน้ันมภีาวะอนัตรายหรอื
จำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

 (1)	 ท�ำบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเวลำ	สถำนที่ที่พบ	และชื่อของบุคคลนั้น	(ถ้ำทรำบ)
	 (2)		บันทึกชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งรวมทั้งควำมสัมพันธ์กับบุคคลนั้น	(ถ้ำมี)
	 (3)		บันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรซักถำมบุคคล
	 (4)		ในกรณจี�ำเป็นต้องขอควำมช่วยเหลอืจำกพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต�ำรวจหรือผูป้ฏิบตักิำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ขอควำมช่วยเหลอืเพือ่เข้ำไปตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	และน�ำตัวบคุคลนัน้ไปยงัสถำนพยำบำล
ของรัฐหรือสถำนบ�ำบัดรักษำ

2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำาตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีนั้น ๆ 
ต่อเจ้าของหรือผู้ครองเรือน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

การขอมี/ขอต่อบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

1.		เข้ำเว็บไซต์	www.omhc.dmh.go.th	แล้วเข้ำไปที่ระบบฐำนข้อมูลพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ

(ผู้ประสงค์ขอมีบัตรฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติประกาศกำาหนด รวมถึง

ต้องดำารงตำาแหน่ง/ระดับ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ) 

2.		กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	ซึ่งแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ

 ส่วนที่ 1	กรอกข้อมูลส�ำหรับสมัครสมำชิก	ระบบจะก�ำหนด	Username	ให้	และให้ผู้สมัคร	ก�ำหนด	
Password	เพื่อใช้ในกำรเข้ำสู่ระบบในกรณีต้องแก้ไขข้อมูล	แล้วกดบันทึก

  ส่วนที่ 2	กรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน	แล้วกดบันทึก

  ส่วนที ่3	กรอกข้อมลูหน่วยงำน	(เช่น หน่วยงานหลกั สสอ. หน่วยงานย่อย รพ.สต. กรณโีรงพยาบาล/
หน่วยงานอื่น ให้ระบุชื่อโรงพยาบาล/ชื่อหน่วยงานเหมือนกันทั้งสองช่อง)	แล้วกดบันทึก

3.		พิมพ์เอกสำรใบค�ำขอมีบัตรฯ	ออกจำกหน้ำเว็บไซต์	

 (จะมีปุ่ม คลิกเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มกำรสมัครสมำชิก	และส่งมำที่	ลคสช.) 

4.		ให้ผู้บังคับบัญชำ	ลงนำมรับรองกำรปฏิบัติงำน	(ในส่วนท้ำยของใบค�ำขอมีบัตรฯ)

5.		ติดรูปภำพ	ขนำด	1	นิ้ว	1	รูปที่เอกสำรใบค�ำขอมีบัตรฯ	และแนบรูปเพื่อใช้ติดบัตรฯ	1	รูป	
	 (รวม	2	รูป) 

6.		ส่งไปยังผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนของท่ำนเพื่อรวบรวมส่ง	ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

7.  ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวัด	จดัท�ำบตัรพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีฯ	และ	เสนอนำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดั
ลงนำมในบัตรฯ	พร้อมกบัประทับตรำส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัและส่งให้แก่บคุลำกร	ท่ีขอมบีตัรฯ
ดังกล่ำว

8.		รำยงำนให้อธิบดีกรมสุขภำพจิตรับทรำบ	(แนบแบบสรุปรำยชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ)

ส่งไปยัง 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต 

อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2590 8130, 0 2590 8041 โทรสาร 0 2149 5584



พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตที่ต้องได้รับการบำาบัดรักษา

 การบำาบัด

รักษา

การส่งเสริม

สุขภาพจิต

การฟื้นฟู

สมรรถภาพ

การป้องกันและ
ควบคุมปัจจัย

ที่คุกคามสุขภาพจิต

การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
ผู้ดูแล และสังคม

5 มิติ

2. มีความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา 

 3  ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการรักษา

 3  ไม่เข้าใจลักษณะความเจ็บป่วยของตัวเองซึ่งต้องได้รับการรักษา

 3  ไม่ตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีตนตัดสินใจรับหรือไม่รับการรักษาของแพทย์

6 หมวด และ 54 มาตรา

หมวด 1

คณะกรรมการ

หมวด 2

สิทธิผู้ป่วย

หมวด 3

การบำาบัดรักษา

ทางสุขภาพจิต

หมวด 4 การอุทธรณ์

หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด 6 บทกำาหนดโทษ

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการสุขภาพจิต
แห่งชาติ

ส่วนที่ 1  ผู้ป่วย

ส่วนที่ 2  คณะกรรมการสถาน 
บำาบัดรักษา

ส่วนที่ 2  ผู้ป่วยคดี

ส่วนที่ 3  การฟื้นฟูสมรรถภาพ

(1) ได ้รับการรักษาตามมาตรฐานทาง 
การแพทย์และการฟื ้นฟูสมรรถภาพ            
โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(2) ได้รับการคุ้มครองในการปกปิดข้อมูลไว้เป็นความลับ

(1)	ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น

(2)	เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

(3)	มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย

(3)  ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัย

(4) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม 
และระบบอื่น ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ห้ามไม่ให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย                         
ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่ 

ได้รับการคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ 
ทางสือ่ ทกุประเภท ต้องไม่ทำาให้เกิดความรงัเกียจ 
หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรอืสทิธปิระโยชน์อ่ืนใดของผู้ป่วยและครอบครวั

ผู้ป่วยหรือผู้มีอำานาจทำาการแทนผู้ป่วย มีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์  
กรณีไม ่เห็นด้วยกับคำาส่ังของคณะกรรมการ 
สถานบำาบัดรักษา โดยให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับคำาสั่ง

ผูซ่ึ้งมคีณุสมบตั ิและได้รบัการแต่งตัง้ให้ปฏบิตักิาร 
ตามพระราชบญัญตันิี ้โดยต้องแสดงบตัรประจำาตวั 
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ให้น�ำกลับ/ส่งตัวกลับสู่	
ชุมชน/	สถำนสงเครำะห์/

โดยแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	หรือ	ญำติ		

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ต้องรับโทษทางอาญา หรือได้รับการเปรียบเทียบ
ปรับ กรณีละเมิดการห้ามเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย 
ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด

การบำาบัดด้วยการผูกมัด 
กักบริเวณ หรือแยกผู้ป่วย

การทำาหมันผู้ป่วยการรักษาทางจิตเวช ด้วยไฟฟ้า การทำาวิจัย

กรณีที่มีความจำาเป็น
เพื่อป้องกันอันตราย 
ต่อผู้ป่วย บุคคลอื่น
หรือทรัพย์สินของ 

ผู้อื่น ภายใต้การดูแล
ของผู้บำาบัดรักษา

ผู้ป่วยให้ความ
ยินยอม 

เป็นหนังสือ  
โดยทราบเหตุผล

ความจำาเป็น 
ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนและ
ประโยชน์ของ

การบำาบัดรักษา

กรณีฉุกเฉินหรือมีความจำาเป็น 
เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ที่อาจ
เกิดอันตรายถึงชีวิต โดยคณะ
กรรมการสถานบำาบัดรักษาให้
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ผู้ป่วยให้ความยินยอม 
เป็นหนังสือ และต้องผ่าน
คณะกรรมการที่ดำาเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย 

ในคน

คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา 

ให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษา 

ทางกายแทนผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย 

ขาดความสามารถ ในการตัดสินใจ 

และขาดผู้ดูแล

ผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็น
หนังสือ โดยทราบถึงเหตุผล

ความจำาเป็น ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อน และ

ประโยชน์ของการบำาบัดรักษา

ประชาชน หากพบ
คอยเฝ้าระวังพฤติกรรม

ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต

กรณีไม่เร่งด่วน กรณีเร่งด่วน
ต้องเข้ารับการรักษาในสถานบำาบัดรักษา

(1) ออกคำาสั่งให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับ

การบำาบัดรักษาในสถานบำาบัดรักษา

(2) ส่งตัวให้บุคคลเข้ารับการบำาบัดรักษา

ในสถานที่อื่นเมื่อไม่มีภาวะอันตราย

สถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต

ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในสถานบำาบัดรักษา

โปรดแจ้งบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

บุคลากรทางการแพทย์

พนักงานฝ่ายปกครอง (กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 

หรือ มูลนิธิ/ กู้ชีพ/ กู้ภัย 

ตำารวจ

ผู้มีความผิดปกติทางจิต
สถานพยาบาลของรัฐ 

หรือสถานบำาบัดรักษา              

ทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้
ได้แก่ หูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงไร้เหตุผล พูดจาเพ้อเจ้อ  พูดจาก้าวร้าว 

คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเหนือคนปกติ แต่งกายแปลกกว่าคนปกติ แยกตัวเองออกจากสังคม 

อยากฆ่าตัวตาย ทำาร้ายตัวเอง ทำาร้ายผู้อื่น

 1. มีภาวะอันตราย (ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม)

2. มีความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา

(1) เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้รับแจ้งตามมาตรา 23 
 หรือพบบุคคลมีภาวะอันตรายหรือมีความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา

(2)  นำาตวับุคคลมีภาวะอนัตรายหรอืมคีวามจำาเป็นต้องได้รบัการบำาบดัรกัษาไปยงัสถาน
พยาบาลของรัฐ หรือสถานบำาบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า

(3) กรณีบุคคลนั้นขัดขวาง หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ให้ใช้วิธีการเท่าที่
เหมาะสม และจำาเป็นแก่พฤตกิารณ์ (ปลดอาวธุ/เจรจาต่อรอง/ควบคมุสถานการณ์)

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ

ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

หรือสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323

กรณีมีภาวะเสี่ยงหรืออาการทางจิตไม่ทุเลา

ส่งต่อ
นำาส่ง

ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ภายใน	48	ชั่วโมง	โดยบันทึกลงในแบบ	ตจ.1)

ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียด (ภายใน	30	วัน	บันทึกข้อมูลลงใน	ตจ.2)	

บันทึกข้อมูลลงใน ตจ.3

แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน สำานักงานคุมประพฤติ เรือนจำาและทัณฑสถาน

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรณีบุคคลที่อยู่ในความดูแลมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อว่ามีปัญหาทาง
สุขภาพจิตซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะอันตรายหรือมีความจำาเป็นต้อง
ได้รบัการบำาบดัรกัษาให้นำาตวับคุคลนัน้ไปยงัสถานพยาบาลของรฐั
หรือสถานบำาบัดรักษาซ่ึงอยู ่ใกล้เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการเบื้องต้น และรับดูแลเมื่อบำาบัดรักษาหายหรือทุเลา

ขบัเคลือ่นการดำาเนินงานเชงินโยบายในระดบั
จังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต  
การป้องกัน และควบคุมปัจจัยที่ คุกคาม
สุขภาพจิต การบำาบัดรักษา การฟ ื ้นฟู
สมรรถภาพ และการปกป้องคุ ้มครองสิทธิ 
ผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม 

คณะกรรมการ

สถานบำาบัด
กรรมกำร

แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
หรือนักกิจกรรมบำาบัด

จิตแพทย์
ประธำน

1. ผู้ที่มีภาวะอันตราย

 3 พฤติกรรมที่แสดงออกโดยความผิดปกติทางจิต

 3 น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง

 3 ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น


