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คำนำ

 จากการที่พระราชบญัญตัิสขุภาพจติแหง่ชาติพ.ศ.๒๕๕๑ได้ประกาศใช้
เมือ่วนัที่๒๐กมุภาพนัธ์๒๕๕๑โดยมีเจตนารมณใ์นการที่จะคุม้ครองปรบัปรงุ
คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของประชาชน คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มี
ความผิดปกติทางจิต และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ผู้ป่วยจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลและหน่วยงาน ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
กฎหมายใหม่จงึจำเปน็ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเปน็อยา่งดีเกีย่วกบับทบญัญตัิ
ที่ระบุไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
กรมสขุภาพจติโดยสถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร์จงึจดัทำคำอธบิายรายมาตรา
สำหรับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒

 ในการเขยีนคำอธบิายรายมาตรานี้กรมสขุภาพจติได้รบัความอนเุคราะห์
จาก ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ผู้ซึ่งเสียสละเวลาตั้งแต่การเป็นกรรมการ
ยกร่างกฎหมายสุขภาพจิตกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ ในนามกรมสุขภาพจิต
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่เสียสละเวลาในการเขียนคำอธิบายรายมาตรา
ครั้งนี้ ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถตีความที่ตรงกัน
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    ๓

หลักการและเหตุผล  ๖
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หลักการและเหตุผล
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 ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้ระบุเหตุผลไว้อย่างย่นย่อว่า(๑)

 “โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติ
ด้านลบต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับ
การบำบดัรกัษาอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมเปน็เหตุให้ความผดิปกติทางจติ
ทวีความรุนแรงขึ้น จนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่นสมควรมีกฎหมายสุขภาพจิต”

 คำอธบิายความจรงิได้มีความพยายามให้รฐับาลหลายรฐับาลกอ่นหนา้
นัน้เสนอรา่งพระราชบญัญตัิสขุภาพจติพ.ศ....ตอ่รฐัสภาแต่ก็ไมม่ีการยกรา่ง
อยา่งเปน็ระบบจนกระทัง่เกดิมีคดีสะเทอืนขวญัขึน้เปน็ขา่วในหนา้หนงัสอืพมิพ์
อยู่เนืองๆ คดีหนึ่งที่สังคมคงจะยังคงจำได้ก็คือ คดีที่หญิงสาวคนหนึ่งลอบ
เขา้ไปในโรงเรยีนสตรีมชีือ่แหง่หนึง่แลว้เขา้ไปทำรา้ยเดก็นกัเรยีนหญงิหลายคน
โดยใช้มดีไล่แทงหลงัจากนัน้ก็หลบหนีออกไปได้สดุทา้ยเจา้หนา้ที่ตำรวจจบัตวั
มาได้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้ป่วยทางจิตแล้วขาดการรักษาไปเป็นเวลานาน

 อีกคดีหนึ่งก็เป็นข่าวโด่งดังไม่แพ้กันก็คือ มีผู้ไปแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนว่า เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ถูกกักขังไว้ที่
โรงพยาบาลทางจิตเวชแห่งหนึ่งโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้มีการยื่นคำร้อง
ขอให้ศาลทำการไต่สวน ฝ่ายญาติเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาดังกล่าวก็ให้
ข่าวว่า แท้จริงผู้ที่ถูกกักขังดังกล่าว เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชที่ญาตินำส่งไป

หลักการและเหตุผล

(๑)ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่๑๒๕ตอนที่๓๖กวันที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๑
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รักษาในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ยอมรับว่าตนป่วย จึงโทรศัพท์ไปหาเพื่อน
ให้ไปแจง้ความคดีนี้ศาลเขา้มาไตส่วนและผู้ปว่ยได้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล
จนอาการดีขึ้นเป็นปกติ

 เบื้องหลัง ๒ คดีดังกล่าวนี้  เป็นแรงผลักดันให้กรมสุขภาพจิต
เห็นความจำเป็นต้องมีกฎหมายสุขภาพจิต จึงได้มีการตั้งคณะทำงาน
เพื่อดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

 สำหรับหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มี๒เรื่องใหญ่ๆคือ

 ๑.กำหนดกระบวนการในการบำบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจติอนัเปน็การคุม้ครองความปลอดภยัของบคุคลนัน้และสงัคมกระบวนการ
ดังกล่าวได้แก่

  ก.กระบวนการสั่งให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในกรณีที่
พบว่า บุคคลผู้มีความผิดปกติทางจิต ตกอยู่ในภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับตนเองหรือสังคม

  ข.กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน

 ๒.กำหนดกระบวนการในการบำบดัรกัษาบคุคลที่มีความผดิปกติทางจติ
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดี หรือ
ภายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีอาญา นั่นคือ กระบวนการเสริมจากที่มีการ
กำหนดไว้แล้ว ในบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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คำปรารภ
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต

 พระราชบญัญตัินี้มีบทบญัญตัิบางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ประกอบกับมาตรา๓๒และมาตรา๓๓
ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิให้กระทำได้โดยอาศยัอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(๒)

(๒)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 มาตรา๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะ
กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
 กฎหมายตามวรรคหนึง่ตอ้งมีผลใช้บงัคบัเปน็การทัว่ไปและไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึง่
หรอืแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เปน็การเฉพาะเจาะจงทัง้ตอ้งระบุบทบญัญตัิแหง่รฐัธรรมนญูที่ให้อำนาจในการตรา
กฎหมายนั้นด้วย
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
 การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้แต่การ
ลงโทษตามคำพิพากษาของศาล หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่า เป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 การค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
 ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายพนักงานอัยการหรือ
บุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายมีสิทธิร้องต่อศาล เพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น
รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
 มาตรา๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
 การเข้าไปในเคหสถาน โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือ
ในที่รโหฐานจะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

คำปรารภ
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 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย
คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



 คำอธบิายรปูแบบของคำปรารภในกฎหมายปจัจบุนัจะสัน้กระทดัรดัแต่
ตอ้งอา้งบทบญัญตัิของรฐัธรรมนญูที่ให้่สทิธิในการตรากฎหมายไว้ดว้ยเสมอและ
สดุทา้ยตอ้งระบุวา่โดยคำแนะนำและยนิยอมของสภาที่ทำหนา้ที่นติบิญัญตัิใน
ขณะนั้นด้วย

 สว่นหลกัการและเหตผุลจะปรากฏเปน็หมายเหตุอยู่ทา้ยพระราชบญัญตัิ
นั้นๆ
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ชื่อการบังคับใช้และนิยามศัพท์
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 มาตรา๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๑”

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดชื่อของกฎหมาย

 มาตรา๒ พระราชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 คำอธิบาย มาตรานี้เปน็วนับงัคบัใช้ของกฎหมายเมือ่กฎหมายประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 วันที่บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
ก็คือตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2551เป็นต้นมา

 มาตรา๓ ในพระราชบัญญัตินี้

 “ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจ
ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมอารมณ์ความคิดความจำสติปัญญาประสาท
การรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจ
ที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

 “แพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

ชื่อการบังคับใช้และนิยามศัพท์
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 “จิตแพทย์”หมายความว่าแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
เปน็ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาจติเวชศาสตร์
หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 “พยาบาล”หมายความวา่ผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 “ผู้ป่วย” หมายความว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งควรได้รับ
การบำบัดรักษา

 “ผู้ป่วยคดี” หมายความว่า ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับ
การตรวจหรือบำบัดรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับการบำบัดรักษา
ภายหลังมีคำพิพากษาในคดีอาญาด้วย

 “ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจติแสดงออกโดยประการที่นา่จะกอ่ให้เกดิอนัตรายรา้ยแรงตอ่ชวีติรา่งกาย
หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

 “ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา” หมายความว่า สภาวะของ
ผู้ป่วยซึ่งขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา
และตอ้งได้รบัการบำบดัรกัษาโดยเรว็เพือ่ปอ้งกนัหรอืบรรเทามิให้ความผดิปกติ
ทางจิตทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือ
บุคคลอื่น

 “การบำบัดรักษา” หมายความรวมถึง การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
ทางการแพทย์และทางสังคม
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 “สถานบำบัดรักษา” หมายความว่า สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้(๓)

 “คุมขัง” หมายความว่า การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยอำนาจ
ของกฎหมายโดยการคุมตัวควบคุมกักกักกันขังกักขังจำขังและจำคุก

 “คณะกรรมการ”หมายความว่าคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

 “คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา” หมายความว่า คณะกรรมการ
สุขภาพจิตระดับสถานบำบัดรักษา

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการกำหนดและรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

 “อธิบดี”หมายความว่าอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 “รัฐมนตรี”หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 คำอธิบาย มาตรานี้เป็นนิยามศัพท์ที่ใช้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้

 ลักษณะของคำนิยามที่ใช้ในกฎหมายมีความมุ่งหมายอยู่ ๒ ประการ
คือ

 ๑.เปน็การอธบิายของคำนัน้ๆที่มีความหมายเฉพาะในพระราชบญัญตัิ
นั้นๆ

(๓) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสถานบำบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้หน่วยงาน
ในสงักดักรมสขุภาพจติ๑๗แหง่ในสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ๒๐แหง่สงักดักรมการแพทย์
๑แห่งสังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ๓แห่ง เป็นสถานบำบัดรักษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ เมษายน๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ๖๒ ง
หน้า๔๔-๔๖
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 ๒.เป็นการย่อคำให้สั้นในกรณีที่บทบัญญัติใช้คำนั้นซ้ำๆ กันในมาตรา
ต่างๆเป็นการประหยัดที่ไม่ต้องเขียนคำเต็มแม้ว่าคำเหล่านั้นจะมีความหมาย
ธรรมดา

 อย่างไรก็ตาม บางคำนอกจากกำหนดให้มีความหมายพิเศษแล้ว
ยังต้องการให้ใช้ซ้ำได้อย่างสั้นๆ อีกด้วย เป็นความประสงค์ทั้ง ๒ ประการ
พร้อมกัน

 ความหมายของคำว่า “ความผิดปกติทางจิต” ในกฎหมายฉบับนี้
นิยามให้หมายถึง ความผิดปกติทางจิตในบางกลุ่มเท่านั้น มิได้หมายถึง
ความผิดปกติทุกประเภท (Mental Disorder) ที่จัดแบ่งไว้ในการแบ่งแยก
ของโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกครั้งล่าสุด (International
StatisticalClassificationofDiseasesandRelatedHealthProblems
10th Revision 1992 หรือ ICD 10) แต่กลุ่มนี้น่าจะอยู่ในความหมายของ
ความผิดปกติทางจิตความนิยามข้างต้นได้แก่

 ๑.กลุ่มความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากพยาธิสภาพของสมอง (Organic
SymptomaticMentalDisorder)เช่นกลุ่มสมองเสื่อม(Dementia)และ
โรคต่างๆของสมองที่มีอาการทางจิต

 ๒.กลุ่มความผิดปกติทางจิตที่เป็นโรคจิตเภทและหลงผิด

 ๓.กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์(MoodorAffectiveDisorders)

 ๔.กลุ่มปัญญาอ่อน(MentalRetardation)

 ๕.กลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สุราและ
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งรวมยาเสพติดทั้งหลายด้วย
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 ความผิดปกติทางจิตกลุ่มอื่นๆ น่าจะไม่เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต
ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้

 สำหรับคำว่า“แพทย์”“จิตแพทย์”และ“พยาบาล”นั้นที่ต้องนำมา
บัญญัติไว้ในนิยามศัพท์นี้ ก็เพื่อให้เป็นคำที่สั้น เมื่อนำไปใช้ซ้ำๆ ในกฎหมาย
และเนน้ให้บคุคลเหลา่นัน้เปน็ผู้ประกอบวชิาชพีที่ได้รบัอนญุาตประกอบวชิาชพี
ตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพนั้น ทั้่งนี้ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป คำว่า
แพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาลนั้น มิได้เจาะจงถึงผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพ

 คำว่า“ผู้ป่วย” ในกฎหมายนี้มิได้หมายถึง ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต
โดยทั่วไปแต่ให้หมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายนี้ที่ควร
ได้รับการบำบัดรักษา

 คำว่า“ผู้ป่วยคดี”มีความหมายเฉพาะผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดอาญา ที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการ
พิจารณาคดีอาญาในศาลซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจ
หรือบำบัดรักษาและรวมถึงผู้ที่ถูกศาลสั่งให้ได้รับการบำบัดรักษาภายหลังคดี
สิน้สดุแลว้ดว้ยการกำหนดคำนี้ไว้ในกฎหมายก็เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรา๑๔
วรรคหนึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังนี้

 มาตรา ๑๔ ใน ระหว่าง ทำการ สอบสวน ไต่สวน มูล ฟ้อง หรือ พิจารณา  
ถา้ ม ีเหต ุควร เชือ่ วา่ ผ้ ูตอ้งหา หรอื จำ เลย เปน็ ผ้ ูวกิลจรติ และ ไม ่สา มา รถ ตอ่ ส้ ูคด ีได ้
ให้ พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล แล้ว แต่ กรณี สั่ง ให้ พนักงาน แพทย์ ตรวจ ผู้ นั้น 
เสร็จ แล้ว ให้ เรียก พนัก งาน แพทย์ ผู้ นั้น มา ให้ ถ้อยคำ หรือ ให้การ ว่า ตรวจ ได้ ผล 
ประการ ใด
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 ใน กรณี ที่ พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล เห็น ว่า ผู้ ต้องหา หรือ จำ เลย เป็น 
 ผู้ วิกลจริต และ ไม่ สา มา รถ ต่อ สู้ คดี ได้ ให้ งด การ สอบสวน ไต่สวน มูล ฟ้อง หรือ 
พจิารณา ไว ้จน กวา่ ผ้ ูนัน้ หาย วกิลจรติ หรอื สามารถ จะ ตอ่ ส้ ูคด ีได ้และ ให ้ม ีอำนาจ 
ส่ง ตัว ผู้ นั้น ไป ยัง โรง พยาบาล โรคจิต หรือ มอบ ให้ แก่ ผู้ อนุบาล ข้าหลวง ประจำ 
จังหวัด หรือ ผู้ อื่น ที่ เต็มใจ รับ ไป ดูแล รักษา ก็ได้ ตาม แต่ จะ เห็น สมควร

 กรณ ีที ่ศาล งด การ ไตส่วน มลู ฟอ้ง หรอื พจิารณา ดงั บญัญตั ิไว ้ใน วรรค กอ่น 
ศาล จะ สั่ง จำหน่าย คดี เสีย ชั่วคราว ก็ได้

 คำวา่“ภาวะอนัตราย”เนน้ไปที่พฤติกรรมของผู้ที่มีความผดิปกติทางจติ
ที่แสดงออกให้คนทัว่ไปเหน็ได้วา่พฤตกิรรมนัน้นา่จะกอ่ให้เกดิอนัตรายรา้ยแรง
ต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นเช่นผู้ที่มีพฤติกรรม
พยายามทำลายชวีติตนเองหรอืผู้ที่มีพฤตกิรรมที่แสดงความอาฆาตมาดรา้ยตอ่
ผู้อื่นโดยไม่มีมูลเหตุจูงใจ

 คำว่า“ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา”หมายถึงสภาวะของ
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ตนควรเข้ารับการรักษา เพราะเขาไม่เข้าใจ
ว่าตนป่วยเป็นความผิดปกติทางจิตที่จำต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยเร็วเพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทาอาการความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้น หรือเพื่อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือผู้อื่น ทั้งๆ ที่ขณะนั้นผู้นั้นอาจ
มิได้อยู่ในภาวะอันตรายก็ได้

 คำวา่“การบำบดัรกัษา”“สถานบำบดัรกัษา”และ“คุมขงั”กฎหมาย
นี้กำหนดให้มีความหมายต่างไปจากความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป

 นอกจากนัน้คำนยิามศพัท์ที่เหลอืเปน็คำที่มีความหมายในลกัษณะที่ยอ่
ให้คำสั้นลงเพื่อสะดวกในการบัญญัติซ้ำในมาตราต่างๆ
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  มาตรา๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบญัญตัินี้และให้มีอำนาจแตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ที่กบัออกระเบยีบ
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

 คำอธิบาย มาตรานี้เป็นบทให้อำนาจทั่วไปของรัฐมนตรีรักษาการ
ส่วนการออกระเบียบและประกาศที่จะออกได้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ
ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในตัวมาตราต่างๆอีกด้วย
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หมวด๑
คณะกรรมการ
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 หมวดนี้แยกเปน็๒สว่นคอืสว่นที่หนึง่วา่ดว้ยคณะกรรมการสขุภาพจติ
แห่งชาติมี๗มาตราตั้งแต่มาตรา๕-๑๑และส่วนที่๒ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษามี๓มาตราตั้งแต่มาตรา๑๒-๑๔

ส่วนที่๑คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

 มาตรา๕ ให้มีคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติประกอบด้วย

 (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ

 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ

 (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิารปลดักระทรวงสาธารณสขุอยัการสงูสดุผู้บญัชาการ
ตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการ

 (๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์
เกีย่วกบัการคุม้ครองดแูลบคุคลที่มีความผดิปกติทางจติซึง่เลอืกกนัเองจำนวน
สี่คนเป็นกรรมการ

หมวด๑

คณะกรรมการ
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 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยา
คลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมบำบัดและกฎหมายสาขาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

 ให้อธบิดีเปน็กรรมการและเลขานกุารและขา้ราชการของกรมสขุภาพจติ
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 คำอธิบาย คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติมีองค์ประกอบดังน้ีคือ

 ๑.ประธานและรองประธานมาจากฝ่ายการเมือง๒คน

 ๒.หวัหนา้สว่นราชการที่เปน็ขา้ราชการประจำ๙คนรวมกบัเลขานกุาร
ที่เป็นกรรมการด้วยอีก๑คนรวมเป็น๑๐คน

 ๓.ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีความผิดปกติ
ทางจิต๔คน

 ๔.ผู้ทรงคุณวุฒิ๖คน

 ดงันัน้ผู้แทนภาคเอกชนรวมกบัผู้ทรงคณุวฒุิจะมีจำนวน๑๐คนเทา่กบั
กรรมการฝ่ายข้าราชการประจำพอดี

 สำหรบัผู้แทนองคก์รภาคเอกชนกบัผู้ทรงคณุวฒุินัน้ได้มาโดยการสรรหา
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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 มาตรา๖ กรรมการตามมาตรา๕(๔)และ(๕)ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 (๑) มีสัญชาติไทย

 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

 (๓)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่เปน็องคก์รเอกชน
และผู้ทรงคุณวุฒิ คำว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่บัญญัติไว้ในตอนต้นนั้น
ถ้าดูใน (๓)-(๕) มีลักษณะเป็นรูปปฏิเสธทั้งสิ้น ตามหลักไวยากรณ์แล้ว
เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธซึ่งอาจแปลความหมายไปในทางตรงกันข้ามได้ดังนั้น
คำว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ปรากฏความหมายที่แท้จริงก็คือ มีลักษณะ
ที่ต้องการนั้นเอง แต่เป็นสำนวนทางกฎหมายที่ใช้กันตั้งแต่ที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

 คุณสมบัติสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ก็คือ ต้องการให้กรรมการ
ปลอดจากนักการเมืองนั่นเอง
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 มาตรา๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละสามปีและจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึง่พน้จากตำแหนง่ตามวาระให้ดำเนนิการ
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง
เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงและ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน

 ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งที่พ้นจากตำแหน่งก่อน
ครบวาระเหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนัจะไม่แตง่ตัง้กรรมการแทนตำแหนง่ที่วา่งนัน้
ก็ได้และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดวาระของกรรมการที่เปน็องคก์รเอกชนและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนจึงกำหนดไม่ให้ดำรง
ตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน

 สำหรับวรรคสองบัญญัติไว้  เพื่อให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
จากการดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
หากพ้นกำหนดเก้าสิบวันไปแล้ว ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
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 สว่นวรรคสามเปน็การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตำแหนง่
ก่อนครบวาระที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ ให้กรรมการแทนนั้น มีวาระเท่ากับ
ผู้ที่ตนแทน

 สำหรบัวรรคสดุทา้ยบญัญตัิถงึกรณีวาระของกรรมการที่พน้จากตำแหนง่
ก่อนวาระ มีระยะเวลาไม่ถึงเก้าสิบวัน ก็ไม่จำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นวาระนั้นก็ได้

 มาตรา๘ นอกจากการพน้ตำแหนง่ตามวาระกรรมการตามมาตรา๕
(๔)และ(๕)พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๖

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดการพน้จากตำแหนง่ของกรรมการทีม่าจาก
องค์กรเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ซึง่ไดแ้ก่ตายหรอืลาออกหรอืกรณีคณะกรรมการมีมติให้ออกซึง่กรรมการตอ้ง
ใช้มติถึง ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นและเหตุผลที่ให้ออกก็มีอยู่
๓ ประการ คือ บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
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 สำหรบักรณีขาดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา๖ก็ชดัเจน
อยู่แล้ว

 มาตรา๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

 ให้ประธานกรรมการเปน็ประธานในที่ประชมุในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชมุกรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 คำอธิบาย มาตรานี้ กำหนดองค์ ประชุมและวิ ธี การประชุม
ของคณะกรรมการ ตลอดจนกำหนดวิธีการออกเสียงของกรรมการ ซึ่งก็เป็น
แบบคล้ายๆ กันของลักษณะการประชุมของกรรมการที่มีอยู่ในกฎหมาย
หลายๆฉบับ

 มาตรา๑๐คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) กำหนดนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่
มีความผิดปกติทางจิต และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการอยู่
ร่วมกันในสังคม
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 (๒) วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้คำปรึกษา แนะนำ และ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคม

 (๓) ตรวจสอบและตดิตามการดำเนนิงานของคณะกรรมการสถานบำบดั
รักษา

 (๔) กำหนดแบบหนังสือให้ ความยินยอมรับการบำบัดรักษา
ตามมาตรา๒๑

 (๕) กำหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา๔๐(๒)

 (๖)วางระเบยีบหรอืประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตัิการตามพระราชบญัญตัิ
นี้

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 คำอธิบาย เนือ่งจากคณะกรรมการประกอบดว้ยฝา่ยขา้ราชการประจำ
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้ป่วยตามพระราชบัญญัตินี้ 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงต้องกำหนดให้มีอำนาจภายในขอบเขต
ของกฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ โดยกำหนดกรอบไว้กว้างๆ
ดังนี้

 ๑.การกำหนดนโยบายให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการการบำบัดรักษา
ซึ่งรัฐบาลไม่เพียงสนับสนุนงบประมาณ ให้แต่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สังกัดกระทรวงต่างๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วย
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 ๒.กำหนดมาตราการต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติในการ
ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

 ๓.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้คำปรึกษา แนะนำ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนด้วย

 ๔.ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา

 ๕.ดำเนินการตามที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนด เช่น
ตามมาตรา๒๑มาตรา๔๐(๒)และมาตราอื่นๆ

 มาตรา๑๑ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ใหน้ำความในมาตรา๖มาตรา๘และมาตรา๙มาใช้บงัคบักบัที่ปรกึษา
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 คำอธิบาย มาตรานี้ให้อำนาจคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ในรูปของที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ก็ได้

 สำหรบัวรรคสองนัน้กฎหมายให้นำเอาเรือ่งคณุสมบตัิของกรรมการและ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ มาใช้บังคับกับที่ปรึกษาและอนุกรรมการ
ด้วย
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(๔) จากการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลก พบว่า องค์กรที่มีอำนาจอิสระ ที่จะต้องเป็นผู้อนุมัติ
ให้ทำการบังคับรักษาแบบผู้ป่วยใน กฎหมายของบางประเทศกำหนดให้เป็นคณะกรรมการทบทวน
(ReviewBody)หรือศาลหรือตุลาการ

ส่วนที่๒คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา

 มาตรา๑๒สถานบำบดัรกัษาแตล่ะแหง่ให้มีคณะกรรมการสถานบำบดั
รักษา ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย จิตแพทย์ประจำสถานบำบัดรักษา
หนึง่คนเปน็ประธานกรรมการแพทย์หนึง่คนพยาบาลจติเวชหนึง่คนนกักฎหมาย
หนึง่คนและนกัจติวทิยาคลนิกิหรอืนกัสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์หนึง่คน
เป็นกรรมการ

 คำอธิบาย เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้การที่จะสั่งให้บุคคล
ใดเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษา ต้องดำเนินโดยคณะบุคคล(๔)
ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการ (ประจำ) สถานบำบัดรักษา
แต่ละแห่งขึ้น โดยให้จิตแพทย์ประจำสถานบำบัดนั้นเป็นประธานคนหนึ่ง
กรรมการอื่น ได้แก่ แพทย์ (ไม่กำหนดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือไม่ หรือ
เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใดก็ได้)๑คนพยาบาลจิตเวช๑คนนักกฎหมาย
๑คนและนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์อีก๑คน
รวมเปน็คณะกรรมการสถานบำบดัรกัษาซึง่คณะกรรมการได้รบัการแตง่ตัง้จาก
อธบิดีกรมสขุภาพจติจติแพทย์ที่เปน็ประธานคณะกรรมการสถานบำบดัรกัษา
แม้จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยโรค แต่การจะออกคำสั่งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในสถานบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ ได้นั้น ต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
ตามมาตรา๒๒ดว้ยเพราะฉะนัน้การออกคำสัง่จงึจำตอ้งทำโดยคณะกรรมการ
ที่มีบคุคลหลายฝา่ยเหน็พอ้งตอ้งกนัมใิช่ให้จติแพทย์เพยีงคนเดยีวเปน็ผู้ตดัสนิใจ
มิฉะนั้นจิตแพทย์อาจมีอคติได้
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 มาตรา๑๓คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ตรวจวินิจฉัยประเมินอาการและมีคำสั่งตามมาตรา๒๙

 (๒) พิจารณา ทำความเห็นเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและผลการบำบัด
รักษาตามพระราชบัญญัตินี้

 คำอธิบาย คำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๙ นั้น มี ๒ ตอน
คือ

   ก.สั่งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานบำบัดรักษา

   ข. เมือ่ผู้ปว่ยได้รบัการบำบดัรกัษาแลว้ตอ้งประเมนิอาการ
เปน็ระยะๆวา่ผู้ปว่ยพน้จากภาวะอนัตรายแลว้หรอืยงัถา้พน้จากภาวะอนัตราย
แล้วก็ต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากสถานบำบัดรักษา

 โดยคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอกณ ที่ใด หรืออาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับผู้ป่วยไปดูแลต้องปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้

 มาตรา๑๔ ให้นำความในมาตรา๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา๑๑มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาโดยอนุโลม

 คำอธิบาย กรรมการสถานบำบดัรกัษาตอ้งมีคณุสมบตัิวาระการดำรง
ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง วิธีการประชุมและคณะกรรมการนี้มีอำนาจ
ในการตั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการได้ เช่นเดียวกับคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติทุกประการ
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หมวด๒
สิทธิผู้ป่วย
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 มาตรา๑๕ ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้

 (๑) ได้รับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 (๒) ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการบำบัดรักษาไว้
เป็นความลับเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้

 (๓) ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา๒๐

 (๔) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และ
ระบบอื่นๆของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 คำอธิบาย คำว่า “ผู้ป่วย” ในมาตรานี้ตามนิยามศัพท์หมายเฉพาะ
ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษาเท่านั้น มิได้รวมถึง
ผู้ป่วยทางกายทั่วไปแต่โดยหลักทั่วไปและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหลาย สิทธิทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้
ย่อมได้รับการคุ้มครองดูแลอยู่แล้ว ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หมวด๒

สิทธิผู้ป่วย



สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 33

 การที่มาตรา๑๕มาบัญญัติซ้ำอีกก็เพราะผู้มีความผิดปกติทางจิตตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีลักษณะอ่อนแอ หรือการปกป้องสิทธิของเขา
ไม่สามารถทำได้เท่ากับผู้ป่วยทั่วไป และมาตรา ๑๕ นี้ กำหนดสิทธิที่จะ
คุ้มครองในเรื่องสำคัญๆเท่านั้น

 มาตรา๑๖หา้มมิให้ผู้ใดเปดิเผยขอ้มลูดา้นสขุภาพของผู้ปว่ยในประการ
ที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยเว้นแต่

 (๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น

 (๒) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

 (๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย

 คำอธิบาย มาตรานี้เป็นบทบัญญัติ ยกเว้น มาตรา ๑๕ (๒) นั่นเอง
ข้อสังเกตก็คือผู้ป่วยทั่วไป กฎหมายจะกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลของเขาได้
ถ้าผู้ป่วยยินยอม มาตรานี้ไม่มีข้อความดังกล่าวก็เพราะบางกรณี ผู้มีความผิด
ปกติทางจิตไม่สามารถให้ความยินยอมที่ถูกกฎหมายได้ เพราะไม่เข้าใจ หรือ
ไม่รับรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของตัวเขาเอง
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 มาตรา๑๗ การบำบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกายการกักบริเวณหรือ
แยกผู้ปว่ยจะกระทำไม่ได้เวน้แต่เปน็ความจำเปน็เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอนัตราย
ต่อผู้ป่วยเอง บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแล
อย่างใกล้ชิดของผู้บำบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

 คำอธิบาย บทบญัญตัิในมาตรานี้เปน็การค้มุครองผู้ปว่ยมิให้ถกูกระทำ
อนัเปน็การละเมดิศกัดิศ์รีความเปน็มนษุย์นัน่เองเวน้แต่เปน็การจำเปน็เพือ่ที่จะ
ปอ้งกนัอนัตรายตอ่ผู้ปว่ยเองหรอืบคุคลอืน่แต่ตอ้งปฏบิตัิตามมาตรฐานวชิาชพี
ตามมาตรา๑๕(๑)

 มาตรา๑๘ การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า การกระทำต่อสมองหรือ
ระบบประสาท หรือการบำบัดรักษาด้วยวิธีอื่นใด ที่อาจเป็นผลทำให้ร่างกาย
ไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวรให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) กรณีผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบำบัดรักษานั้น
โดยผู้ปว่ยได้รบัทราบเหตผุลความจำเปน็ความเสีย่งที่อาจเกดิภาวะแทรกซอ้น
ที่เปน็อนัตรายรา้ยแรงหรอือาจเปน็ผลทำให้ไม่สามารถแกไ้ขให้รา่งกายกลบัคนื
สู่สภาพเดิมและประโยชน์ของการบำบัดรักษา

 (๒) กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ป่วย หากมิได้บำบัดรักษาจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา

 ให้นำความในมาตรา๒๑วรรคสามมาใช้บังคับกับการให้ความยินยอม
ตาม(๑)โดยอนุโลม



สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 35

 คำอธิบาย การรกัษาทางจติเวชดว้ยไฟฟา้เรยีกกนัทัว่ไปวา่ชอ็คไฟฟา้
กระทำโดยใช้เครื่องมือปรับกระแสไฟฟ้าเข้าทางตัวนำซึ่งติดไว้ที่ศีรษะผู้ป่วย
การใช้กระแสไฟปริมาณเท่าใด สามารถปรับตั้งได้ และตั้งเวลาได้ว่าจะให้
กระแสไฟเดินนานเท่าใด เมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าที่ศีรษะผู้ป่วย ผู้ป่วยจะ
ชักกระตุกและหมดสติไป เมื่อผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาอาการรุนแรงทางจิตจะหายไป
ทำให้ผู้ปว่ยอาการดีขึน้สว่นมากจะใช้กบัผู้ปว่ยที่มีอาการรนุแรงเชน่พดูไมรู่้เรือ่ง
เอะอะอาละวาดหรอืแพทย์ไม่สามารถให้ยาได้โดยทัว่ไปการรกัษาโรคทางจติเวช
ในปัจจุบันจะใช้ยาเป็นพื้นฐาน มีทั้งยากิน ยาฉีด การรักษาด้วยไฟฟ้า
มีขอ้จำกดัที่ไม่สามารถทำได้บอ่ยเพราะถา้ทำมากเกนิไปหรอืถี่เกนิไปอาจจะเกดิ
การสูญเสียหน้าที่ของสมองบางอย่างไปอย่างถาวร ปัจจุบันใช้การรักษา
ด้วยการช็อคไฟฟ้าจึงทำกันไม่มากนักเพราะมีข้อชี้บ่งที่จำกัด

 สำหรับที่บัญญัติว่า การกระทำต่อสมองหรือระบบประสาทนั้นเป็น
การกำหนดไว้เป็นกลางๆ ซึ่งเคยมีแนวคิดการรักษาโรคทางจิตที่มิได้เกิดจาก
พยาธิสภาพของสมอง ด้วยวิธีการผ่าตัดเนื้อสมองบางส่วน เพื่อรักษาอาการ
บางอย่างทางจิตเวช แต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร การที่กฎหมายบัญญัติว่า
การกระทำต่อสมองหรือระบบประสาทนั้น นอกจากจะหมายถึงการผ่าตัด
สมองแลว้ยงัรวมการกระทำท่ี่ใช้เครือ่งมอืตา่งๆที่อาจถกูประดษิฐ์ขึน้ในอนาคต
เช่นการใช้แสงเลเซอร์ผ่าตัดสมองเป็นต้น

 ดังนั้น ในอนาคต การที่แพทย์จะใช้เครื่องมือใดที่กระทำต่อสมองหรือ
ระบบประสาท แล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นอย่างถาวร ก็ต้องปฏิบัติตาม
(๑)หรือ(๒)ของมาตรานี้โดยเคร่งครัด

 สำหรับวรรคสองก็เป็นการขยายความในวรรคหนึ่ง(๑)
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 มาตรา๑๙การทำหมันผู้ป่วยจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรา๑๘(๑)

 คำอธิบาย การทำหมัน ไม่ใช่เป็นการรักษาโรคทางจิตเวชโดยตรง
การทำหมันเป็นการละเมิดสิทธิการเจริญพันธ์ุของมนุษย์ จึงต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ป่วย

 สาเหตุการทำหมันในคนที่มีความผิดปกติทางจิต ที่พบบ่อยๆ ก็คือ
ถ้าผู้ป่วยมีลูก ผู้ป่วยไม่สามารถจะให้การเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาได้อย่างปลอดภัย
หรือกรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้แต่งงานและเป็นหญิงอาจเสี่ยงต่อการถูกข่มขืน
กระทำชำเราจนตั้งครรภ์ได้

 ความผดิปกติทางจติที่เปน็โรคในปจัจบุนัมไิด้ถอืวา่เปน็โรคทางพนัธกุรรม
ที่จะติดต่อไปยังบุตรได้ แต่มีผู้สังเกตว่าโรคทางจิตบางชนิดอาจเกิดจากปัจจัย
ทางพันธุกรรมได้
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 มาตรา๒๐การวิจัยใดๆ ที่กระทำต่อผู้ป่วยจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้นำความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้
ความยินยอมโดยอนุโลม

 ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผู้ป่วยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้

 คำอธิบาย มาตรานี้เป็นมาตรการคุ้มครองผู้ป่วยมิให้ถูกนำไปทำการ
วิจัยใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร และทั้งยัง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในคนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ขณะนี้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่รับผู้ป่วยไว้รักษาได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยในคนขึ้นทำหน้าที่รับรองโครงการ
วิจัยต่างๆ ในหน่วยงานของตน ที่มีการทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
โดยแต่ละหน่วยงานได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ หากคณะกรรมการจริยธรรม
ดังกล่าวไม่อนุมัติโครงการวิจัยนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้
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หมวด๓
การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
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ส่วนที่๑ผู้ป่วย

 มาตรา๒๑ การบำบดัรกัษาจะกระทำได้ตอ่เมือ่ผู้ปว่ยได้รบัการอธบิาย
เหตผุลความจำเปน็ในการบำบดัรกัษารายละเอยีดและประโยชน์ของการบำบดั
รักษาและได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเว้นแต่เป็นผู้ป่วยตามมาตรา๒๒

 ถ้าต้องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ป่วย
เป็นสำคัญ

 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือขาดความสามารถ
ในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา ให้คู่สมรส ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน

 หนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 คำอธิบาย มาตรานี้ได้บัญญัติสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๐มาตรา๘วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า

หมวด๓

การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
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 “ใน การ บริการ สาธารณสุข บุคลากร ด้าน สาธารณสุข ต้อง แจ้ง ข้อมูล  
ด้าน สุขภาพ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ให้ บริการ ให้ ผู้ รับ บริการ ทราบ อย่าง เพียง พอ  
ที ่ผ้ ูรบั บรกิาร จะ ใช ้ประกอบ การ ตดัสนิ ใจ ใน การ รบั หรอื ไม ่รบั บรกิาร ใด และ กรณ ี
ที่ ผู้ รับ บริการ ปฏิเสธ ไม่ รับ การ บริการ ใด จะ ให้ บริการ นั้น ไม่ ได้”

 หลักการข้อนี้ ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอร์ เรียกว่า Informed
Consent หมายความว่า เมื่อผู้ป่วยจะยอมรับบริการทางการแพทย์ชนิดใด
ผู้ป่วยต้องได้รับการอธิบายจากผู้ให้บริการ ถึงเหตุผลของการให้บริการนั้น
วิธีการของบริการนั้น ตลอดจนผลดีและผลร้ายที่อาจเกิดจากบริการนั้นๆ
ก่อนที่เขาจะตัดสินใจยอมรับบริการนั้น ถ้าผู้รับบริการยินยอมรับบริการ
โดยสำคัญผิดหรือโดยไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการนั้นพอเพียงผู้ให้บริการ
อาจต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย (Malpractice) สำหรับกฎหมายไทยนั้น
ถ้ายอมรับกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
กับผู้ป่วย มีลักษณะเป็นสัญญาตามหลักกฎหมายแพ่ง ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับ
คำอธิบายเกี่ยวกับการให้บริการนั้นสัญญานั้นย่อมไม่สมบูรณ์เช่นกัน(๕)

 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๐นั้นเป็นบท
ทั่วไปใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท แต่ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนี้ ใช้กับผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติทางจิตโดยเฉพาะ และต้องมีข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๒
เพราะลกัษณะที่บญัญตัิไว้ในมาตรา๒๒เปน็กรณีที่กฎหมายบงัคบัให้ตอ้งได้รบั
การบำบัดรักษาโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย

(๕)โปรดศึกษารายละเอียดใน
 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. กฎหมายการแพทย์-ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข.กรุงเทพฯบริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชนจ.ก.(๒๕๔๖)
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 สำหรับวรรคสองนั้น บัญญัติถึงกรณีที่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิต
ทั่วไปที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ถ้าจะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานบำบัดรักษา การยินยอมของผู้ป่วยต้องทำเป็น
หนังสือและผู้ป่วยลงลายมือชื่อไว้ด้วย

 สำหรับวรรคสามบัญญัติไว้ชัดว่าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์หรือ
ผู้ที่ขาดความสามารถในการตดัสนิใจให้ความยนิยอมรบัการบำบดัรกัษาบคุคล
ต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนซึ่งได้แก่(๖)

 ๑.คู่สมรส

 ๒.บุพการี

 ๓.ผู้สืบสันดาน

 ๔.ผู้ปกครอง

 ๕.ผู้พิทักษ์

 ๖.ผู้อนุบาล

 ๗.ผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้น

 วรรคสี่บัญญัติให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบให้ความยินยอมตาม
มาตรานี้

(๖)ดูคำอธิบายในมาตรา๔๒ประกอบ
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 มาตรา๒๒ บคุคลที่มีความผดิปกติทางจติในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา

 (๑) มีภาวะอันตราย

 (๒) มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา

 คำอธิบาย จากคำอธิบายที่อยู่ในนิยามศัพท์ในมาตรา๓จะเห็นได้ว่า
ภาวะอันตราย ได้แก่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางอารมณ์
ความคิด หรือเป็นผลจากการเสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือผู้ที่มี
พฤติกรรมคุกคามทำร้ายผู้อื่น หรือทำลายทรัพย์สินทั้งของคนอื่นหรือตนเอง
โดยไม่ปรากฏมูลเหตุจูงใจ

 สำหรับกรณีมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษานั้น ก็ได้แก่ ผู้ที่มี
ความผดิปกติทางจติที่ไม่อาจปลอ่ยไว้โดยไม่ได้รบัการรกัษาเพราะจะทำให้โรค
หรืออาการผิดปกติทวีความรุนแรงขึ้น

 มาตรา๒๓ ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น
มีลักษณะตามมาตรา๒๒ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจโดยไม่ชักช้า

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดหน้าที่ให้ประชาชนทุกคนที่พบเห็นบุคคล
ซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ ที่น่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ต้องแจ้งต่อ
พนกังานเจา้หนา้ที่พนกังานฝา่ยปกครองหรอืตำรวจโดยเรว็แต่ไมม่ีบทลงโทษ
กรณีที่ไม่แจง้แต่ถา้แจง้โดยมีเจตนากลัน่แกลง้ให้เกดิความเสยีหายตอ่ผู้หนึง่ผู้ใด
มีโทษตามมาตรา๕๑(จำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ)
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 มาตรา๒๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
ได้รับแจ้งตามมาตรา๒๓หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้น
มีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้ดำเนินการนำตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา ๒๗ ทั้งนี้ โดยจะมีผู้รับดูแลบุคคล
ดังกล่าวไปด้วยหรือไม่ก็ได้

 การนำตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานบำบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกายบุคคลดังกล่าวจะกระทำไม่ได้
เวน้แต่เปน็ความจำเปน็เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอนัตรายตอ่บคุคลนัน้เองบคุคลอืน่
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ที่รับแจ้งตามมาตรา ๒๓ และรวมถึงการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ พบบุคคลที่น่าเชื่อ
ว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ด้วยตนเอง ให้เร่งดำเนินการจัดการนำตัวผู้มี
ความผิดปกตินั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาที่อยู่ใกล้ที่สุด
เพื่อให้มีการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ตามมาตรา ๒๗)
รวมถึงการห้ามนำตัวบุคคลนั้นไปโดยวิธีผูกมัดร่างกาย เว้นแต่มีความจำเป็น
เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลผู้นั้นหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
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 มาตรา๒๕ เมื่อผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะห์
หรือพนักงานคุมประพฤติ พบบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบตามอำนาจ
หน้าที่ มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้
ดำเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
ซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
ตามมาตรา๒๗

 การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด

 คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดหน้าที่ของผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขัง
หรอืสถานสงเคราะห์หรอืพนกังานคมุประพฤติพบวา่มีบคุคลที่อยู่ในความดแูล
รบัผดิชอบมีพฤตกิรรมอนันา่เชือ่วา่จะมีลกัษณะตามมาตรา๒๒ให้ดำเนนิการ
ส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐ หร่ือสถานบำบัดรักษา ซึ่งอยู่ใกล้
โดยไม่ชักช้าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น(ตามมาตรา
๒๗)

 คำว่า สถานที่คุมขัง ให้ดูนิยามของคำว่า “คุมขัง” ซึ่งจะครอบคลุม
สถานที่ตา่งๆที่ควบคมุบคุคลใดๆไว้ได้โดยอำนาจของกฎหมายไม่วา่จะเรยีกชือ่
ว่าอะไรเช่นห้องขังตามสถานีตำรวจเรือนจำสถานคุมประพฤติและอื่นๆ

 สำหรับคำว่า สถานสงเคราะห์นั้น รวมสถานสงเคราะห์ทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน
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(๗)ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๒-๓

 การส่งตัวบุคคลตามมาตรานี้ ตามระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิต
แห่งชาติ(๗)กำหนดให้ดำเนินการเป็น๒ขั้นตอนคือ

 (๑) ให้ผู้รับผิดชอบส่งตัว แจ้งล่วงหน้าไปยังสถานที่ที่จะส่งบุคคลตาม
มาตรา๒๒เพื่อประสานงานให้เกิดความเรียบร้อยในการส่งและการรับตัว

 (๒) ให้ทำหนังสือส่งตัวที่มีรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ
ซึง่ไดแ้ก่ชือ่นามสกลุและขอ้มลูรายละเอยีดอืน่ๆเชน่ที่อยู่สำเนาบตัรประชาชน
ของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต หน่วยงานและวันเวลาที่นำส่ง พฤติกรรมของ
บุคคลที่จะส่งไป รวมทั้งอาการต่างๆ การช่วยเหลือเบื้องต้น ที่อยู่ของญาติ
ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หนังสือดังกล่าวให้มีสำเนาไว้
๑ฉบับเมื่อสถานที่รับตัวผู้นั้นไว้แล้วให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน
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 มาตรา๒๖ ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงาน
ฝา่ยปกครองหรอืตำรวจได้รบัแจง้ตามมาตรา๒๓หรอืพบบคุคลซึง่มีพฤตกิารณ์
อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งมีภาวะอันตราย
และเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง ให้มีอำนาจนำตัวบุคคลนั้นหรือเข้าไปในสถานที่
ใดๆ เพื่อนำตัวบุคคลนั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา
ซึ่งอยู่ใกล่้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
ตามมาตรา๒๗

 ถ้าบุคคลนั้นขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจใช้วิธีการเท่าที่เหมาะสม และจำเป็นแก่
พฤตกิารณ์ในการนำตวับคุคลนัน้สง่สถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานบำบดัรกัษา
ตามวรรคหนึ่ง

 การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด

 คำอธิบาย มาตรานี้ได้กำหนดให้พนกังานเจา้หนา้ที่พนกังานฝา่ยปกครอง
หรือตำรวจให้ปฏิบัติการส่งตัวบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอยู่ในภาวะ
อันตราย และเป็นอันตรายที่ใกล้จะเป็นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกำหนดรายละเอียด
วิธีการเพิ่มเติมจากมาตรา ๒๔ และการส่งตัวนั้นต้องทำตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนดซึ่งระเบียบดังกล่าว(๘)คล้ายกับระเบียบตามมาตรา๒๕
ที่อธิบายมาแล้วแต่มีวิธีปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก๒ประการคือถ้าบุคคลที่มีความผิด
ปกติทางจิตมีอาวุธติดตัว ให้ปลดอาวุธก่อน และถ้าจำเป็นที่ผู้นั้นได้รับ
การรกัษาโรคทางกายในสถานพยาบาล(ของรฐั)ตอ้งสง่ไปสถานพยาบาลกอ่น
เช่นกรณีมีบาดแผลเป็นต้น

(๘)ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๔-๕
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 มาตรา๒๗ ให้แพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนและพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่ประจำสถานพยาบาลหรอืสถานบำบดัรกัษาตรวจวนิจิฉยัและประเมนิอาการ
เบือ้งตน้บคุคลที่มีการนำสง่ตามมาตรา๒๔มาตรา๒๕หรอืมาตรา๒๖ให้แลว้
เสร็จโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลนั้นมาถึง
สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา

 การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้แพทย์
มีอำนาจตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาเพียงเท่าที่จำเป็นตามความรุนแรงของ
อาการเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของบุคคลนั้น

 ในกรณีที่ผลการตรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่า บุคคลนั้นจำเป็นต้อง
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงาน
ผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา๒๙

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบื้องต้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบาย เมือ่บคุคลที่มีความผดิปกติทางจติถกูสง่ไปที่สถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาแล้ว(ตามมาตรา๒๔,๒๕หรือ๒๖)จะได้รับ
การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นจากแพทย์และพยาบาลร่วมกัน
อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่ผู้ป่วยถูกส่งตัวมารับการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นนั้นโดย
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(๙)ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๖

 (๑) ตอ้งทำโดยไม่ชกัชา้และให้แลว้เสรจ็ภายใน๔๘ชัว่โมงนบัแต่เวลา
ที่ผู้ป่วยมาถึง

 (๒) ตอ้งทำตามระเบยีบที่คณะกรรมการกำหนดซึง่ตามระเบยีบดงักลา่ว
ต้องออกรายงานการตรวจวินิจฉัยตามแบบตจ.๑(๙)

 ผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ถ้าผู้ตรวจเห็นว่า ผู้ป่วยต้องได้รับ
การประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาที่ผู้ป่วย
ได้รบัการตรวจวนิจิฉยัและการประเมนิเบือ้งตน้นัน้เองกไ็ด้หรอืกรณีการตรวจ
วินิจฉัยและการประเมินเบื้องต้น กระทำโดยแพทย์และพยาบาลของ
สถานพยาบาลของรัฐ ผู้ป่วยก็จะถูกส่งตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปยัง
สถานบำบัดรักษา เพื่อรับการประเมินโดยละเอียดจากคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาตามมาตรา๒๙

 ถ้าผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ผู้ตรวจเห็นว่า ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในภาวะ
อันตราย หรือไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา (ทางจิต) แพทย์
ผู้ตรวจนำผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาตามความเหมาะสมต่อไป
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 มาตรา๒๘ กรณีที่แพทย์ตรวจพบวา่บคุคลใดมีลกัษณะตามมาตรา๒๒
ให้ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
เบื้องต้น เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตาม
มาตรา๒๙ และให้นำความในมาตรา๒๗ วรรคสองและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

 คำอธิบาย บทบัญญัติในมาตรานี้หมายถึงแพทย์ของสถานพยาบาล
(ไม่ว่าจะป็นของรัฐหรือเอกชน)ถ้าพบว่าผู้ป่วยที่ดูแลรับผิดชอบมีลักษณะตาม
มาตรา๒๒ ในฐานะที่แพทย์ผู้นั้นดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วและเห็นควรว่าผู้ป่วยนั้น
ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา ดังนั้น ก่อนส่งผู้ป่วยไปสถานบำบัดรักษา แพทย์ผู้นั้นจึง
ควรทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น ก่อนที่จะส่ง
ผู้ป่วยไปยังสถานบำบัดรักษา โดยทำหน้าที่เช่นเดียวกับแพทย์และพยาบาล
ตามมาตรา๒๗โดยกฎหมายให้นำเอามาตรา๒๗วรรคสองและวรรคสี่มาใช้
บังคับกล่าวคือต้องทำรายงานตามแบบตจ.๑ เช่นเดียวกัน (ในแบบตจ.๑
ระบุว่า ถ้าแพทย์ตรวจวินิจฉัยตามมาตรา ๒๘ ผู้ลงชื่อในรายงานก็ใช้แพทย์
เพียงคนเดียว)

 ข้อสังเกตการปฏิบัติตามมาตรานี้ถ้าเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน
จะไม่สามารถคิดค่าตรวจวินิจฉัยจากใครได้ ดังนั้น แพทย์โรงพยาบาลเอกชน
ก็อาจจะใช้วิธีแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
ตามมาตรา๒๕เพื่อให้ผู้ป่วยถูกส่งไปรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
เบื้องต้น ในสถานพยาบาลของรัฐก่อนที่ผู้ป่วยจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา(ตามมาตรา๒๙)
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 มาตรา๒๙ เมื่อสถานบำบัดรักษารับบุคลลที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่ง
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือแพทย์นำส่งตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการบุคคลนั้น
โดยละเอียดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับตัวบุคคลนั้นไว้  ในกรณีที่
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาเห็นว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒
ให้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 (๑) ให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษา

 (๒) ให้บุคคลนั้นต้องรับการบำบัดรักษา ณ สถานที่อื่นนอกจาก
สถานบำบัดรักษา เมื่อบุคคลนั้นไม่มีภาวะอันตราย ทั้งนี้ จะกำหนดเงื่อนไข
ใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบำบัดรักษาให้บุคคลนั้นหรือผู้รับดูแลบุคคลนั้น
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

 ให้นำความในมาตรา๒๗วรรคสองมาใช้บงัคบักบัการตรวจวนิจิฉยัและ
ประเมินอาการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้เป็น
ไปตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 คำอธิบาย มาตรานี้ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ คณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษา ในการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการของบุคคลที่
ถูกส่งมาตามมาตรา๒๗วรรคสามหรือมาตรา๒๘ซึ่งต้องทำตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนดรวมทั้งการออกคำสั่งให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบำบัด
รักษา(๑๐)

(๑๐)ระเบยีบคณะกรรมการสขุภาพจติแหง่ชาติวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการพจิารณาเพือ่มคีำสัง่
ให้บุคคลต้องเข้ารับการบำบัดรักษาพ.ศ.๒๕๕๑.ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕
ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๗-๑๓
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 ในวรรคสุดท้ายของมาตรานี้ ไม่มีคำว่าระเบียบ แต่เมื่อคณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติออกระเบียบมารองรับ ในระเบียบดังกล่าวก็ได้กำหนดให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทำการตรวจบันทึกตามแบบ ตจ.๒ และ
การออกคำสัง่ตอ้งทำตามแบบตจ.๓และในคำสัง่นัน้ได้แจง้สทิธิในการอทุธรณ์
ให้ผู้ป่วยและบุคคลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยได้ทราบด้วย

 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา เห็นว่า บุคคลนั้นไม่มี
ภาวะอันตราย แต่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษานอกสถานบำบัดรักษา
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา จะกำหนดเงื่อนไขให้บุคคลนั้นหรือผู้รับดูแล
บุคคลนั้น ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาไว้ก็ได้ เช่น กำหนดเงื่อนไขให้
ผู้ป่วยต้องไปรักษาที่สถานพยาบาล หรือสถานบำบัดรักษา ในฐานะเป็น
ผู้ป่วยนอก เป็นระยะๆ แล้วต้องรายงานต่อคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
ทราบด้วยเป็นต้น

 มาตรา๓๐ คำสั่งรับผู้ป่วยไว้บำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษากำหนดวิธีการและระยะเวลาการบำบัดรักษา
ตามความรุนแรงของความผิดปกติทางจิต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีคำสั่งและอาจขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
มีคำสั่งครั้งแรกหรือครั้งถัดไป

 ให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาพิจารณาผลการบำบัดรักษา เพื่อมี
คำสั่งตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลา
บำบัดรักษาในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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 คำอธิบาย บทบญัญตัิในมาตรานี้กำหนดหลกัเกณฑ์ที่สำคญัในการทำ
คำสัง่ให้ผู้ปว่ยเขา้รบัการบำบดัรกัษาในสถานบำบดัรกัษาไว้วา่ให้กำหนดระยะ
เวลาคราวละไม่เกิน๙๐วันถ้าถึงกำหนดจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด
รกัษาตอ่(กรณีผู้ปว่ยยงัอยู่ในภาวะตามมาตรา๒๒)ก็ให้สัง่ขยายเวลาออกไปได้
อีกเป็นคราวๆคราวละไม่เกิน๙๐วันและการจะสั่งต้องพิจารณาผลการรักษา
ประกอบด้วย และให้สั่งก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาบำบัดรักษาไม่น้อยกว่า
๑๕วัน

 มาตรา๓๑ ในระหว่างการบำบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
เมื่อแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่า ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษา จนความผิดปกติ
ทางจิตหายหรือทุเลาและผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้แพทย์จำหน่าย
ผู้ป่วยดังกล่าวออกจากสถานพยาบาล และรายงานผลการบำบัดรักษาและ
การจำหน่ายผู้ป่วยให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบโดยไม่ชักช้าทั้งนี้
ให้แพทย์ติดตามผลการบำบัดรักษาเป็นระยะ

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษา การจำหน่าย
ผู้ปว่ยและการตดิตามผลการบำบดัรกัษาตามวรรคหนึง่ให้เปน็ไปตามระเบยีบ
ที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบาย ในกรณีผู้ปว่ยถกูสัง่ให้เขา้รบัการบำบดัรกัษาในสถานบำบดั
รักษา เมื่อแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่า ผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้ว แพทย์
ผู้นั้นสามารถสั่งจำหน่ายผู้ป่วยได้เลย (แพทย์ตามมาตรานี้น่าจะหมายถึง
จติแพทย)์แต่ตอ้งรายงานผลการบำบดัรกัษาและการจำหนา่ยให้คณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาทราบโดยไม่ชักช้า และต้องติดตามผลการบำบัดรักษาเป็น
ระยะๆ
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 การรายงานผลการบำบัดรักษา การจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตาม
ผลการบำบัดรักษาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดระเบียบ
ดังกล่าว กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานผลตามหัวข้อที่กำหนดโดยไม่ชักช้า
ภายหลังจำหน่ายผู้ป่วยแล้วและให้ติดตามการรักษาหลังจำหน่ายทุก๓๐วัน
จนครบ๙๐ วัน และติดตามต่อทุกเก้าสิบวันไปจนครบหนึ่งปีเป็นอย่างน้อย
การติดตามการรักษาแต่ละครั้งจะต้องบันทึกไว้ในเวชระเบียนและระหว่างนั้น
จะต้องทำรายงานเสนอคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทุกเดือนภายในวันที่
๑๐ของแต่ละเดือน(๑๑)

 ในตัวบทใช้คำว่าสถานพยาบาล ซึ่งหมายถึงสถานบำบัดรักษา เพราะ
ระหว่างการรักษาตามมาตรา๓๐นั้นกระทำในสถานบำบัดรักษา

 มาตรา๓๒ ในกรณีที่ผู้ปว่ยหรอืผูร้บัดแูลผู้ปว่ยไม่ปฏบิตัิตามมาตรา๒๙
(๒)หรอืการบำบดัรกัษาไม่เปน็ผลหรอืพฤตกิารณ์ที่เปน็เหตุให้มีการออกคำสัง่
ตามมาตรา๒๙(๒)เปลีย่นแปลงไปคณะกรรมการสถานบำบดัรกัษาอาจแกไ้ข
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนคำสั่ง หรือมีคำสั่งให้รับผู้ป่วยไว้บำบัดรักษาตามมาตรา
๒๙(๑)ก็ได้

 ในกรณีผู้ป่วยตามมาตรา ๒๙ (๒) ดูแลตนเองไม่ได้และไม่มีผู้รับดูแล
ให้นำความในมาตรา๔๐(๒)มาใช้บังคับ

(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรายงานผลการ
บำบัดรักษา การจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตามผลการบำบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา
๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๙-๑๐
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 คำอธิบาย ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้รับดูแลผู้ป่วยปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๒๙ (๒) หรือการบำบัดรักษานอกสถานบำบัดรักษาไม่ได้ผล หรือมี
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ทำให้ผู้ป่วยกลับอยู่ในภาวะอันตรายใหม่
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่ให้เป็นผู้ป่วย
เข้ารับการบำบัดรักษาตามมาตรา๒๙(๑)ก็ได้

 สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยไม่ถูกสั่งให้เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัด
รักษา เป็นผู้ดูแลตนเองไม่ได้และไม่มีผู้รับดูแลให้นำความมาตรา ๔๐ (๒)
มาใช้บงัคบัก็คอืให้แจง้หนว่ยงานดา้นสงเคราะห์และสวสัดกิารรบัไปดำเนนิการ
ช่วยเหลือต่อไป

 มาตรา๓๓ ในกรณีที่ผู้ป่วยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของ
รัฐหรือสถานบำบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงาน
ฝา่ยปกครองหรอืตำรวจและญาติเพือ่ตดิตามบคุคลนัน้กลบัมาที่สถานพยาบาล
ของรฐัหรอืสถานบำบดัรกัษาทัง้นี้มิให้นบัระยะเวลาที่บคุคลนัน้หลบหนีเขา้ใน
กำหนดระยะเวลาตามมาตรา๒๗มาตรา๒๙หรือมาตรา๓๐แล้วแต่กรณี

 ให้นำความในมาตรา ๔๖ มาใช้บังคับการติดตามผู้ป่วยที่หลบหนีตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม

 คำอธิบาย มาตรานี้ บัญญัติ ไว้ ในกรณีผู้ ป่วยหลบหนีออกจาก
สถานพยาบาลหรือสถานบำบัดรักษา ก็มิให้นับเวลาที่ผู้ป่วยหลบหนีเข้ามาใน
ระยะเวลาตามมาตรา๒๗มาตรา๒๙หรือมาตรา๓๐แล้วแต่กรณีและให้
พนกังานเจา้หนา้ที่ประสานกบัพนกังานฝา่ยปกครองหรอืตำรวจทำการตดิตาม
ผู้หลบหนีกลับที่เดิมโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา๔๖
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ด้วย
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 มาตรา๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ให้คณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษามีอำนาจสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาในสถานบำบัด
รักษาอื่นได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบาย การย้ายผู้ป่วยหรือการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาใน
สถานพยาบาลอื่น เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำแต่เนื่องจาก
ผู้ป่วยกรณีนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
เมื่อคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาสั่งให้รับตัวเข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบำบัดรักษา มาตรานี้จึงบัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
สถานบำบดัรกัษาในการสัง่ยา้ยผู้ปว่ยไปรบัการบำบดัรกัษาในสถานบำบดัรกัษา
อื่นซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด(๑๒)

(๑๒)ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติว่าด้วยการสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาในสถาน
บำบัดรักษาอื่นพ.ศ.๒๕๕๑.ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐ง
หน้า๑๑
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ส่วนที่๒ผู้ป่วยคดี

 มาตรา๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา๑๔วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมาย
วธิีพจิารณาความอาญาให้พนกังานสอบสวนหรอืศาลสง่ผู้ตอ้งหาหรอืจำเลยไป
รับการตรวจที่สถานบำบัดรักษาพร้อมทั้งรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี

 เมื่อสถานบำบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้แล้ว ให้จิตแพทย์ตรวจ
วินิจฉัยความผิดปกติทางจิต และทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
พนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่
แล้วรายงานผลการตรวจวินิฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
ให้พนกังานสอบสวนหรอืศาลทราบภายในสี่สบิหา้วนันบัแต่วนัที่ได้รบัผู้ตอ้งหา
หรือจำเลยไว้และอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสี่สิบห้าวัน

 เพื่อประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการต่อสู้ คดี  ให้
สถานบำบัดรักษามีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยจาก
สถานพยาบาลอื่นได้

 ให้นำความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติทางจิตตามวรรคสองโดยอนุโลม

 ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาหรอืจำเลยถกูคมุขงัและมีความจำเปน็ตอ้งรบัผู้ตอ้งหา
หรือจำเลยไว้ในสถานบำบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บำบัด
รักษาและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี สถานบำบัดรักษาอาจขอให้
พนักงานสอบสวนหรือศาลกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อ
ป้องกันอันตรายก็ได้

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด



สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 57

 คำอธิบาย บทบัญญัติในมาตรานี้ เป็นการขยายความในมาตรา ๑๔
วรรคหนึง่แหง่ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาถงึวธิีปฏบิตัิที่เปน็ไปได้
ในสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติที่เป็นอยู่แล้ว กล่าวคือ
บทบญัญตัิในประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาเปน็บทบญัญตัิมาตัง้แต่
สมัยก่อนที่ระบบราชการแตกต่างไปจากสมัยปัจจุบันซึ่งการปฏิบัติต่างไปจาก
บทบัญญัติที่ปรากฏดังนี้

 “มาตรา ๑๔ ใน ระหว่าง ทำการ สอบสวน ไต่สวน มูล ฟ้อง หรือ พิจารณา  
ถา้ ม ีเหต ุควร เชือ่ วา่ ผ้ ูตอ้งหา หรอื จำ เลย เปน็ ผ้ ูวกิลจรติ และ ไม ่สา มา รถ ตอ่ ส้ ูคด ีได ้ 
ให้ พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล แล้ว แต่ กรณี  สั่ง ให้ พนักงาน แพทย์ ตรวจ ผู้ นั้น 
เสร็จ แล้ว ให้ เรียก พนัก งาน แพทย์ ผู้ นั้น มา ให้ ถ้อยคำ หรือ ให้การ ว่า ตรวจ ได้ ผล 
ประการ ใด...”

 การปฏบิตัิตามมาตรานี้ที่ผา่นมาพนกังานสอบสวนหรอืศาลจะทำเรือ่งสง่
ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่มีเหตุควรเชื่อว่า จะเป็นผู้วิกลจริตไปยังโรงพยาบาล
โรคจติเพือ่ให้จติแพทย์ตรวจและให้ความเหน็ตอ่มาเมือ่มีการจดัตัง้โรงพยาบาล
นิติจิตเวช พนักงานสอบสวนและศาลก็จะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลดังกล่าว
(ปัจจุบันโรงพยาบาลนิติจิตเวชได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)
การส่งตัวผู้ป่วยดังกล่าวก็ไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะในตัวบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔ ใช้คำว่า “สั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น” และพนักงานแพทย์
มไิด้ระบุไว้วา่หมายถงึแพทย์ในสงักดัใดบทบญัญตัิในมาตรานี้ปรากฏอยู่ตัง้แต่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๔๗๘โดยไม่ได้มีแก้ไขเลย
ตลอดมา
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 มาตรา๓๕วรรคแรกจงึระบุให้ชดัเจนลงไปวา่ให้พนกังานสอบสวนหรอื
ศาลส่งผู้ต้องหาหรือจำเลย ไปรับการตรวจที่สถานบำบัดรักษา (ตามพระราช
บัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑)พร้อมทั้งระบุรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี
ที่มีเหตุควรเชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้วิกลจริตไปด้วย

 เพราะการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์โดยทั่วไปนั้น อาการของผู้ป่วย
พฤติการณ์ของผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญที่แพทย์จะนำไปประกอบการวินิจฉัยโรค
โดยเฉพาะโรคทางจิตเวช ดังนั้น ผู้ส่งไปตรวจ จำต้องระบุรายละเอียดต่างๆ
ในสำนวนคดีไปด้วย รวมถึงคำให้การของพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ
ไปด้วย(๑๓)

 สำหรับข้อความในวรรคสองของมาตรา๓๕นี้กำหนดให้จิตแพทย์เป็น
ผู้ตรวจวนิจิฉยัและทำความเหน็พรอ้มทัง้รายงานความเหน็กลบัไปให้พนกังาน
สอบสวนหรือศาลภายใน๔๕วันนับแต่วันที่ได้รับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้
และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน๔๕วัน

 วรรคสามให้อำนาจสถานบำบัดรักษาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ต้องหาหรือจำเลย จากสถานพยาบาลอื่นได้ เพราะการตรวจวินิจฉัย
ความผดิปกติทางจติจำเปน็ตอ้งได้ประวตักิารรกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาล
อื่นด้วย

 สำหรับวรรคสี่ให้นำความในมาตรา๒๗วรรคสองมาใช้บังคับ

(๑๓) ในขณะที่ผู้เขียนไปฝึกอบรม ศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมัน เมื่อประมาณ ๔๐ ปีเศษมาแล้ว
ศาสตราจารย์ผู้อำนวยการสถาบันที่ผู้เขียนไปฝึกอบรมนั้น ขณะนั้นท่านได้ร้บแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ประจำศาลเมือ่ศาลจะขอความเหน็จากทา่นศาลจะสง่สำนวนคดีที่จะขอความเหน็นัน้มายงัผู้เชีย่วชาญ
พร้อมๆกับประเด็นคำถามที่ศาลต้องการ
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 ส่วนวรรคห้า เนื่องจากผู้ที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัย เป็นผู้ที่อยู่ใน
ความควบคุมของพนักงานสอบสวนหรือศาล เมื่อจะรับตัวไว้ตรวจใน
สถานบำบดัรกัษาพนกังานสอบสวนหรอืศาลจงึมหีนา้ที่กำหนดวธิีการควบคมุ
ตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยด้วย

 วรรคหก เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยและการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนดทั้งนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรานี้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และตามระเบียบที่คณะกรรมการออกตามมาตรานี้ การรายงาน
ผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ให้ใช้แบบ
ผค.๑(๑๔)

 มาตรา๓๖ ภายใต้บังคับมาตรา๑๔วรรคสองแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาให้สถานบำบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ควบคุม
และบำบดัรกัษาโดยไม่ตอ้งได้รบัความยนิยอมจากผู้ตอ้งหาหรอืจำเลยจนกวา่
ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้ เว้นแต่พนักงาน
สอบสวนหรือศาลจะมีคำสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(๑๔) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการ
ตรวจวนิจิฉยัการประเมนิความสามารถในการตอ่สู้คดีและผลการบำบดัรกัษาของผู้ปว่ยคดีการรายงาน
ผลการบำบัดรักษาและการทำความเห็นพ.ศ.๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑ เล่ม
๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๑๒
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 ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาทำรายงานผลการบำบัดรักษาส่งให้พนักงาน
สอบสวนหรือศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือ
จำเลยไว้ในกรณีที่จติแพทย์เหน็วา่ผู้ตอ้งหาหรอืจำเลยยงัไม่สามารถตอ่สู้คดีได้
ให้รายงานผลการบำบดัรกัษาทกุหนึง่รอ้ยแปดสบิวนัเวน้แต่พนกังานสอบสวน
หรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 ในระหว่างการบำบัดรักษาเมื่อจิตแพทย์ผู้บำบัดรักษาเห็นว่าผู้ต้องหา
หรือจำเลยได้รับการบำบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และ
สามารถตอ่สู้คดีได้แลว้ให้รายงานผลการบำบดัรกัษาตอ่พนกังานสอบสวนหรอื
ศาลทราบโดยไม่ชักช้า

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษาตามวรรคสอง
และวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบาย มาตรานี้บญัญตัิให้รบักบัมาตรา๑๔วรรคสองแหง่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติว่า

 “ใน กรณี ที่ พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล เห็น ว่า ผู้ ต้องหา หรือ จำ เลย เป็น 
ผู้ วิกลจริต และ ไม่ สา มา รถ ต่อ สู้ คดี ได้ ให้ งด การ สอบสวน ไต่สวน มูล ฟ้อง หรือ 
พิจารณา ไว้ จน กว่า ผู้ นั้น หาย วิกลจริต หรือ สา มา รถ ต่อ สู้ คดี ได้ และ ให้ มี อำนาจ  
ส่ง ตัว ผู้ นั้น ไป ยัง โรง พยาบาล โรคจิต หรือ มอบ ให้ แก่ ผู้ อนุบาล ข้าหลวง ประจำ 
จังหวัด หรือ ผู้ อื่น ที่ เต็มใจ ไป รับ ดูแล รักษา ก็ได้ ตาม แต่ จะ เห็น สมควร”

 บทบญัญตัิตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาขา้งตน้บญัญตัิ
เพียงให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นผู้วิกลจริต และ
ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ แต่มิได้บัญญัติถึงกรณีที่ผู้วิกลจริตหายแล้วกลับมา
ต่อสู้คดีอีกจะดำเนินการอย่างไร
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 ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑ นี้ได้กำหนดขั้นตอนให้สถานบำบัดรักษาปฏิบัติ โดยให้จิตแพทย์
ทำรายงานผลการบำบัดรักษาของตนส่งให้พนักงานสอบสวนหรือศาลภายใน
๑๘๐ วัน และเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการบำบัดรักษาจนหายหรือทุเลา
และสามารถต่อสู้คดีได้แล้ว ต้องรายงานผลการบำบัดรักษาต่อพนักงาน
สอบสวนหรอืศาลโดยไม่ชกัชา้และให้ทำตามระเบยีบคณะกรรมการสขุภาพจติ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย
การประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีและผลการบำบัดรักษาของผู้ป่วยคดี
การรายงานผลการบำบดัรกัษาและการทำความเหน็พ.ศ.๒๕๕๑(๑๕)เชน่เดยีวกบั
การปฏิบัติตามมาตรา๓๕

 มาตรา๓๗ ในกรณีที่ศาลมีคำสัง่ให้สง่ผู้ปว่ยคดีไปคมุตวัหรอืรกัษาไว้ใน
สถานพยาบาลตามมาตรา๔๘และมาตรา๔๙วรรคสองแหง่ประมวลกฎหมาย
อาญาหรอืตามมาตรา๒๔๖(๑)แหง่ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา
ให้ศาลส่งสำเนาคำสั่งไปพร้อมกับผู้ป่วยคดี และให้สถานบำบัดรักษารับผู้ป่วย
คดีไว้ควบคุมและบำบัดรักษาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยคดี

 ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษารายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็น
ต่อศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ ในกรณีที่
จิตแพทย์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องบำบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไป ให้รายงานผล
การบำบัดรักษาและความเห็นต่อศาลทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมี
คำสั่งเป็นอย่างอื่น

(๑๕)ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๑๒
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 ในการควบคุมและบำบัดรักษาสถานบำบัดรักษาอาจขอให้ศาลกำหนด
วิธีการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้

 หลักเกณฑ์และวิธการในการรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำ
ความเห็นตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบาย มาตรานี้เปน็การกำหนดมาตรการการปฏบิตัิในกรณีศาลมี
คำสัง่ให้สง่ตวัผู้มีความผดิปกติทางจติไปคมุตวัไว้ในสถานพยาบาลตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา๔๘มาตรา๔๙วรรคสองหรือตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา๒๔๖(๑)ดังนี้

 ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา ๔๘ ถ้า ศาล เห็น ว่า การ ปล่อย ตัว ผู้ มี จิต 
บกพร่อง โรคจิต หรือ จิต ฟั่น เฟือน ซึ่ง ไม่ ต้อง รับ โทษ หรือ ได้ รับ การ ลด โทษ ตาม 
มาตรา ๖๕ จะ ไม่ เป็นการ ปลอดภัย แก่ ประชาชน ศาล จะ สั่ง ให้ ส่ง ไป คุม ไว้ ใน 
สถาน พยาบาล ก็ได้ และ คำ สั่ง นี้ ศาล จะ เพิก ถอน เสีย เมื่อ ใด ก็ได้

 คำว่า จิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟั่นเฟือน เท่าที่ผ่านมา ศาลฎีกามิได้ให้
คำอธิบาย แต่ละภาวะว่าหมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไร เมื่อศาลจะยก
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๖๕ศาลมักจะอ้างรวมๆกันไป
ซึ่งก็อนุมานได้ว่าภาวะทั้ง๓ดังกล่าวจะตรงกับความหมายของความผิดปกติ
ทางจิตซึ่งนิยามไว้ในมาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑
นั่นเองและที่ศาลเห็นว่าหากปล่อยคนเหล่านั้นไว้จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่
ประชาชนนัน่ก็หมายความวา่บคุคลดงักลา่วเปน็บคุคลที่ตอ้งได้รบัการบำบดั
รักษาตามมาตรา๒๒แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑ศาลจึงมี
คำสั่งให้ส่งตัวไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล ดังนั้น มาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงบัญญัติรองรับมาตรา ๔๘ ใน
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ประมวลกฎหมายอาญาโดยให้สถานบำบดัรกัษาเปน็ผู้รบัตวัไว้โดยควบคมุและ
บำบัดรักษาพร้อมกันไปโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย

 ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา ๔๙ ใน กรณ ีที ่ศาล พจิารณา ลงโทษ จำ คกุ 
หรือ พิพากษา ว่า มี ความ ผิด แต่ รอ การ กำหนด โทษ หรือ รอ การ ลงโทษ บุคคล ใด 
ถา้ ศาล เหน็ วา่ บคุคล นัน้ ได ้กระทำ ความ ผดิ เกีย่ว เนือ่ง กบั การ เสพ สรุา เปน็ อาจณิ 
หรือ การ เป็น ผู้ ติด ยา เสพ ติด ให้ โทษ ศาล จะ กำหนด ใน คำ พิพากษา ว่า บุคคล นั้น 
จะ ต้อง ไม่ เสพ สุรา ยา เสพ ติด ให้ โทษ อย่าง หนึ่ง อย่าง ใด หรือ ทั้ง สอง อย่าง ภายใน 
ระยะ เวลา ไม ่เกนิ สอง ป ีนบั แต ่วนั พน้ โทษ หรอื วนั ปลอ่ย ตวั เพราะ รอ การ กำหนด 
โทษ หรือ รอ การ ลงโทษ ก็ได้

 ใน กรณ ีที ่บคุคล ดงั กลา่ว ใน วรรค แรก ไม ่ปฏบิตั ิตาม ที ่ศาล กำหนด ศาล จะ 
สั่ง ให้ ส่งตัว ไป คุม ไว้ ใน สถาน พยาบาล เป็น เวลา ไม่ เกิน สอง ปี ก็ได้

 จะเหน็วา่บคุคลที่ไม่ปฏบิตัิตามที่ศาลกำหนดเงือ่นไขในคำพพิากษาเปน็
ผู้เสพสรุาเปน็อาจณิหรอืตดิยาเสพตดิให้โทษนัน้ตามพระราชบญัญตัิสขุภาพจติ
พ.ศ.๒๕๕๑ก็เขา้ขา่ยเปน็ผู้มีความผดิปกติทางจติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา๓
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑นั่นเองเมื่อศาลส่งบุคคลดังกล่าว
ไปยังสถานพยาบาลในวรรคสอง มาตรา ๔๘ ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๑จงึบญัญตัิให้สถานบำบดัรกัษาทำหนา้ที่รบัผู้ปว่ยประเภทนี้เขา้รบั
การบำบัดรักษาตามที่ศาลส่งตัวมา

 ในกรณีตามมาตรา ๒๔๖ (๑) แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นกรณีที่ผู้ได้รับโทษจำคุกแล้วเกิดวิกลจริตขึ้น กฎหมายบัญญัติให้ตัว
จำเลยสามีภรรยาญาติของจำเลยพนักงานอัยการผู้บัญชาการเรือนจำหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ร้องขอต่อศาลให้ทุเลาโทษจำคุกไว้ก่อน จนกว่า
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ความวิกลจริตจะหมดไปในระหว่างนั้นศาลจะสั่งให้ผู้วิกลจริตนั้นอยู่ในความ
ควบคมุในสถานที่อนัควรนอกเรอืนจำกไ็ด้สถานที่อนัควรดงักลา่วนี้ให้เปน็ไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(๑๖)และตอ้งกำหนดวธิกีารควบคมุและบำบดัรกัษา
ที่เหมาะสมกับสภาพของจำเลย ตลอดจนกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกัน
การหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนด
ให้มีการบำบัดรักษาผู้วิกลจริตดังต่อไปนี้

 ข้อ ๒๓ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขัง จัดให้มีการบำบัดรักษาทางจิตแก่ผู้ถูก
กักขังซึ่งวิกลจริตโดยจัดให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและทำ
ความเห็นเพื่อประกอบแนวทางในการบำบัดรักษา

 ข้อ๒๔ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังสอบถามผู้ถูกขังในเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือ
ความผดิปกติของสภาพรา่งกายและจดัทำบนัทกึในเบือ้งตน้หากพบวา่มีอาการ
เจบ็ปว่ยหรอืเหน็วา่จะตอ้งได้รบัการรกัษาเปน็พเิศษซึง่จะตอ้งได้รบัการรกัษา
โดยเร็วต้องรีบจัดการให้ผู้ถูกขังได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 ในกรณีที่ผู้ถูกขังตามวรรคหนึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษานอก
สถานที่ขังให้ผู้ดูแลสถานที่ขังนำตัวผู้ถูกขังไปรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาล
ที่ใกล้เคียงได้และให้รายงานต่อศาลซึ่งสถานที่ขังนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ

 ข้อ ๒๕ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขัง จัดให้มีการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้ถูกขังซึ่งมีครรภ์และผู้ถูกขังซึ่งเพิ่งคลอดบุตร

 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่เป็นผู้ถูกขัง ซึ่งคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปีและต้อง
เลีย้งดูบตุรนัน้ให้ผู้ดแูลสถานที่ขงัจดัให้ผู้ถกูขงัและบตุรอยู่ดว้ยกนัในลกัษณะ
ที่ผู้ถูกขังสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนได้ตามความเหมาะสม

(๑๖)ราชกิจจานุเบกษาวันที่๑๕ตุลาคม๒๕๕๒เล่ม๑๒๖ตอนที่๗๘กหน้า๑-๘
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 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
หรือเหตุอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ดูแลสถานที่ขัง จะจัดให้ผู้ถูกขังและบุตร
อยู่แยกกนัชัว่คราวจนกวา่เหตุยกเวน้หมดไปกไ็ด้และให้ผู้ดแูลสถานคมุขงัแจง้
ให้ศาลที่มีคำสั่งทราบโดยไม่ชักช้า

 เพราะฉะนัน้จะเหน็ได้วา่วรรคสามของมาตรา๓๗แหง่พระราชบญัญตัิ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่กล่าวไว้
ข้างต้นนี้ และการทำรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำความเห็นของ
จิตแพทย์ก็เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด(๑๗)ซึ่งก็สอดคล้องกับ
ข้อ๒๓ของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย

 ข้อสังเกต กรณีที่ผู้ต้องหาถูกพิพากษาให้จำคุก แต่ยังมิได้ส่งตัวเข้า
จำคกุในเรอืนจำแลว้มีการรอ้งขอให้ศาลสัง่ให้ทเุลาการบงัคบัโทษจำคกุไว้กอ่น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๒๔๖ต้องดำเนินการกฎ
กระทรวงที่ออกในเรื่องดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา๓๗นี้
แต่ถา้จำเลยถกูออกหมายบงัคบัคดีให้จำคกุกลายเปน็สภาพนกัโทษในเรอืนจำ
ไปแล้วถ้าเกิดอาการผิดปกติทางจิต(หรือวิกลจริต)และมีลักษณะตามมาตรา
๒๒ผู้บัญชาการเรือนจำก็ปฏิบัติตามมาตรา๒๕ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๑ได้เลย

(๑๗)ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๑๒
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 มาตรา๓๘ ในระหว่างการบำบัดรักษาตามมาตรา ๓๘ เมื่อจิตแพทย์
ผู้บำบัดรักษา เห็นว่าผู้ป่วยคดีได้รับการบำบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิต
หายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้จิตแพทย์รายงานผลการบำบัด
รักษาและความเห็นเพื่อจำหน่ายผู้ป่วยคดีดังกล่าวออกจากสถานพยาบาล
ต่อศาลโดยไม่ชักช้า และรายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นดังกล่าวให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบ

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำ
ความเห็นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบายมาตรานี้เป็นมาตรการที่สถานบำบัดรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยคดี
(ดูนิยามศัพท์) ที่ได้รับการรักษาจนหายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว
กลับไปยังผู้ที่ส่งมา เพื่อดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมต่อไป เพื่อมิให้
ผู้ป่วยประเภทนี้ ตกค้างอยู่ในสถานบำบัดรักษานานเกินความจำเป็นและ
การดำเนินคดีความก็อาจจะหยุดชะงักไป

 หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานและทำความเห็นต้องทำตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด(๑๘)

(๑๘)ราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งหน้า๑๒
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 มาตรา๓๙ ในกรณีที่ศาลกำหนดเงือ่นไขตามมาตรา๕๖วรรคสอง(๔)
แหง่ประมวลกฎหมายอาญาให้ศาลสง่ผู้ปว่ยคดีพรอ้มทัง้สำเนาคำพพิากษาไป
ยังสถานบำบัดรักษา

 ให้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษารายงานผลการบำบัดรักษาและความเห็นต่อ
ศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่า
มีความจำเปน็ตอ้งบำบดัรกัษาผู้ปว่ยคดีตอ่ไปให้รายงานผลการบำบดัรกัษาและ
ความเห็นต่อศาลทุกเก้าสิบวันเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 ให้นำความในมาตรา๓๗วรรคสามและวรรคสี่และมาตรา๓๘มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

 คำอธิบาย มาตรานี้เป็นกรณีที่ศาล เห็นสมควรที่จะรอการกำหนด
โทษไว้หรอืกำหนดโทษแต่รอการลงโทษแลว้ปลอ่ยตวัไปโดยศาลอาจกำหนด
เงือ่นไขคมุความประพฤติของผู้กระทำความผดินัน้โดยให้ผู้นัน้ไปรบัการบำบดั
รกัษาการตดิยาเสพตดิให้โทษณสถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดและ
หากศาลกำหนดให้ไปรกัษาในสถานบำบดัรกัษาสถานบำบดัรกัษาก็ตอ้งปฏบิตัิ
ตามมาตรานี้
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ส่วนที่๓การฟื้นฟูสมรรถภาพ

 มาตรา๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบดัรกัษามีคำสัง่ตามมาตรา
๒๙(๒)ให้หัวหน้าสถานบำบัดรักษามีหน้าที่ดังนี้

 (๑) แจ้งให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยรับตัวผู้ป่วยไปดูแล

 (๒) ในกรณีที่ไม่มีผู้รับดูแลให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และ
สวัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 (๓) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล ประสานงานและช่วยเหลือ
ในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตาม(๑)และหน่วยงานตาม(๒)แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบ

 คำอธิบาย คำสั่งตามมาตรา๒๙(๒)ของคณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา ก็คือคำสั่งให้บุคคลที่พ้นจากภาวะอันตรายแล้วออกจากสถานบำบัด
รักษา และเนื่องจากความผิดปกติทางจิตยังมีอยู่ คณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา จึงกำหนดให้ไปรับการบำบัดรักษาณ สถานที่อื่น โดยกำหนดเงื่อนไข
ต่างๆ ให้ผู้ป่วยหรือผู้รับไปดูแล จะต้องปฏิบัติและวิธีที่จะให้ผู้ป่วยออกจาก
สถานบำบัดรักษาก็ต้องดำเนินการตามมาตรานี้ซึ่งได้แก่

 (๑) ถ้ามีผู้ดูแลผู้ป่วย(ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือญาติ)มารับตัวผู้ป่วยหรือ

 (๒) ถ้าไม่มีผู้รับดูแลผู้ป่วย ก็ให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และ
สวัสดิการ(ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด)(๑๙)เป็นผู้รับไปดูแล

(๑๙) ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานด้าน
สถานสงเคราะห์และสวัสดิการพ.ศ.๒๕๕๑ เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐ง ราชกิจจานุเบกษา๒๘
ตุลาคม๒๕๕๑หน้า๖๐
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 (๓) ทั้ง๒กรณีต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลประสานงาน
และช่วยเหลือในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย แล้วรายงานให้
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาทราบ

 ทั้งนี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบำบัดรักษาผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติทางจิต เพราะความผิดปกติทางจิตเป็นโรคหรือภาวะเรื้อรัง
ที่จำเปน็ตอ้งมีการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางกายทางจติและทางสงัคมเพือ่ให้ผู้ปว่ย
สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติสุข

 มาตรา๔๑ เมื่อผู้ ถูกคุมขังซึ่งได้รับการบำบัดรักษาในระหว่าง
ถูกคุมขัง ถึงกำหนดปล่อยตัว ให้หัวหน้าสถานที่คุมขังมีหน้าที่ดำเนินการ
ตามมาตรา๔๐

 คำอธิบาย มาตรานี้หมายความวา่ผู้ถกูคมุขงัถกูสง่ตวัไปรบัการบำบดั
รักษาในสถานบำบัดรักษาแล้ว คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีคำสั่งตาม
มาตรา ๒๙ (๒) ให้ผู้ถูกคุมขังกลับมารับการรักษาในสถานคุมขัง จนเมื่อถึง
กำหนดปล่อยตัวหัวหน้าสถานที่คุมขังจะต้องดำเนินการตามมาตรา๔๐
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หมวด๔
การอุทธรณ์
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หมวด๔

การอุทธรณ์

 มาตรา๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีคำสั่งตาม
มาตรา๒๙(๑)หรือ (๒)หรือมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการบำบัดรักษาตาม
มาตรา๓๐ให้ผู้ป่วยหรือคู่สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ปกครองผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ป่วย แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคำสั่งดังกล่าว

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่
คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้น
ไว้ชั่วคราว

 ให้คณะกรรมการอทุธรณ์พจิารณาอทุธรณ์ให้แลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

 หลกัเกณฑ์และวธิีการในการยืน่อทุธรณ์และวธิีพจิารณาอทุธรณ์ให้เปน็
ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 คำอธิบาย คำสั่งของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาให้ผู้มีความผิด
ปกติทางจิต เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาหรือณ สถานที่อื่น
ตามมาตรา ๒๙ หรือคำสั่งให้ยืดระยะเวลาการบำบัดรักษาตามมาตรา ๓๐
ให้อุทธรณ์ได้
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 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้แก่

 ๑.ตัวผู้ป่วยหรือคู่สมรส

 ๒.ผู้บุพการีได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย

 ๓.ผู้สืบสันดานได้แก่ลูกหลานเหลนลื่อ

 ๔.ผู้ปกครองได้แก่ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจปกครอง

 ๕.ผู้พิทักษ์หมายถึงผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์บุคคลที่ถูกศาลสั่ง
ว่าเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 ๖.ผู้อนุบาล หมายถึง ผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลของบุคคล
ไร้ความสามารถ(ซึ่งได้แก่ผู้วิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

 ๗.ผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ป่วย หมายถึง ผู้รับดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้มี
ความผิดปกติทางจิตนั้น ในทางความเป็นจริง ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในฐานะบุคคล
ตามข้อ๑-๖หรือไม่ก็ตาม

 การอุทธรณ์ในที่นี้ หมายถึง การคัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาที่สั่งตามมาตรา๒๙และมาตรา๓๐การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควร
ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งไว้ชั่วคราว

 การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
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 หลกัเกณฑ์และวธิีการยืน่อทุธรณ์ให้เปน็ไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ
กำหนด(๒๐)ซึ่งมีเกณฑ์กว้างๆดังนี้

 ๑)อุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ

 ๒)ยื่นต่อผู้อำนวยการสถานบำบัดรักษา โดยผู้รับอุทธรณ์ ต้องออก
หนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน

 ๓)ผู้อุทธรณ์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดระยะเวลา
อุทธรณ์คือภายใน๓๐วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง

 ๔)ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ได้ทุกเมื่อ โดยทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อ
ผู้อำนวยการสถานบำบัดรักษา

 มาตรา๔๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ประกอบด้วย

 (๑) อธิบดีเป็นประธานกรรมการ

 (๒) ผู้แทนองคก์รภาคเอกชนที่เปน็นติบิคุคลและมีวตัถปุระสงค์เกีย่วกบั
การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งเลือกกันเองจำนวนสามคน
เป็นกรรมการ

 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกฎหมาย สาขาละ
หนึ่งคนเป็นกรรมการ

(๒๐) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และ
วิธีพิจารณาอุทธรณ์พ.ศ.๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑
หน้า๑๓-๑๕
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 ให้รองอธบิดีหรอืหวัหนา้สถานบำบดัรกัษาซึง่อธบิดีแตง่ตัง้เปน็กรรมการ
และเลขานุการ

 การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 คำอธิบาย มาตรานี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ขึ้นมา
ทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์เท่านั้นเป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ๓ส่วน
คือ

 ๑)อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธาน

 ๒)ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองให้เข้าไปเป็น
กรรมการจำนวน๓คน

 ๓)ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน๕คนประกอบด้วยจิตแพทย์จิตวิทยาคลินิก
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกฎหมาย
สาขาละหนึ่งคนที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์ได้แก่ รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิตหรือหัวหน้าสถานบำบัดรักษาที่อธิบดีแต่งตั้ง

 การเลอืกและการแตง่ตัง้กรรมการในขอ้๒และ๓ให้เปน็ไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด(๒๑)

(๒๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์พ.ศ.๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๙๖งราชกิจจานุเบกษา๑๐
มิถุนายน๒๕๕๑หน้า๖-๑๐
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 มาตรา๔๔ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา๔๒

 (๒) รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย
ปีละครั้ง

 คำอธิบาย คณะกรรมการอทุธรณ์นอกจากทำหนา้ที่พจิารณาอทุธรณ์
แล้วยังต้องทำรายงานเสนอคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

 มาตรา๔๕ให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา๑๑มาใช้บังคับกับคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม

 คำอธิบาย คณะกรรมการอุทธรณ์ตาม(๒)และ(๓)ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา๖มีวาระการดำรงตำแหน่ง๓ปีและดำรงตำแหน่งไม่เกิน๒วาระ
ติดต่อกันตามมาตรา๗และพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามมาตรา๘

 คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องดำเนินการประชุม โดยมีองค์ประชุมตาม
มาตรา๙และมีอำนาจแตง่ตัง้ที่ปรกึษาและอนกุรรมการอทุธรณ์ได้ตามมาตรา
๑๑
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หมวด๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
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หมวด๕

พนักงานเจ้าหน้าที่

 มาตรา๔๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

 (๑) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และตก เพื่อนำบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒
ไปรับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา เมื่อมี
เหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่
นั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น
มาได้บคุคลนัน้จะหลบหนีไปหรอืกรณีมีเหตุฉกุเฉนิเนือ่งจากบคุคลนัน้มีภาวะ
อันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง

 (๒) ซักถามบุคคลใดๆเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วย
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม(๑)

 (๓) มีหนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคลใดๆมาเพือ่ให้ถอ้ยคำสง่คำชีแ้จง
เปน็หนงัสอืหรอืสง่เอกสารหรอืหลกัฐานที่เกีย่วขอ้งมาเพือ่ตรวจสอบหรอืเพือ่
ประกอบการพิจารณา

 การดำเนินการตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจให้ความช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
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 คำอธิบาย อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบัญญัติไว้ในมาตรานี้
ก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ ในการที่จะนำตัวบุคคล
ที่น่าเชื่อว่าจะมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานบำบัดรักษาที่อยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบือ้งตน้มใิช่ไปรบัการบำบดัรกัษาโดยทนัทีตามที่ปรากฏในตวับทเพราะ
บุคคลที่มีลักษณะตามมาตรา๒๒จะเข้ารับการบำบัดรักษาได้ต้องมีคำสั่งของ
คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) เสียก่อน การที่มาตรา
นี้บัญญัติว่าเจ้าพนักงานจะเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำบุคคล
ไปรับการบำบัดรักษาน่าจะคลาดเคลื่อน คงหมายแต่เพียงการรับการตรวจ
วนิจิฉยัและประเมนิอาการเบือ้งตน้เทา่นัน้แต่ถา้จะมีการบำบดัรกัษาดว้ยนา่จะ
หมายถึง การบำบัดรักษาเท่าที่จำเป็นเบื้องต้นเท่านั้น (อ่านคำอธิบายมาตรา
๒๕มาตรา๒๖และมาตรา๒๗ประกอบ)

 อย่างไรก็ดี การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งตามระเบียบ
ดังกล่าว ระบุว่า เมื่อจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจ ที่ อยู่ ใกล้สถานที่ นั้นด้วย และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพ(๒๒)

(๒๒) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.๒๕๕๑เล่ม๑๒๕ตอนพิเศษ๑๗๐งราชกิจจานุเบกษา๒๘ตุลาคม๒๕๕๑หน้า๑๖
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 มาตรา๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด

 คำอธิบาย โดยทัว่ไปตามกฎหมายเกอืบทกุฉบบัจะกำหนดให้พนกังาน
เจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจำตัว และในเวลาปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายกำหนดให้
ต้องแสดงบัตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ผู้นั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติใด

 มาตรา๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา๔๖
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

 คำอธิบาย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแสดง
บัตรประจำตัวต่อผู้ใด ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ มีหน้าที่ต้อง
ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้หากไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้
ผู้นั้นจะมีโทษตามมาตรา๕๓
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 มาตรา๔๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 คำอธิบาย เมื่อกฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาทำให้มีผลเกิดขึ้น๒ประการคือ

 ๑.ให้นำความในหมวด๑เรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานของลักษณะ๒
ความผิดเกี่ยวกับการปกครองมาใช้บังคับ ซึ่งได้แก่ มาตรา ๑๓๖-๑๔๖
แหง่ประมวลกฎหมายอาญาเทา่ที่จะใชไ้ด้กบับคุคลอืน่ที่กระทำตอ่เจา้พนกังาน
เช่นดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ตามมาตรา๑๓๖แจ้งความเท็จ
แก่เจ้าพนักงานตามมาตรา๑๓๗ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ตามมาตรา๑๓๘และมาตราอื่นๆอีกเป็นต้น

 ๒.ต้องนำความผิดในหมวด๒เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ของลักษณะ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครองมาบังคับใช้กับการกระทำของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา๑๔๗-๑๖๖เท่าที่จะใช้ได้เช่น
เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบตามมาตรา ๑๔๘ เจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗เป็นต้น
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หมวด๖
บทกำหนดโทษ
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หมวด๖

บทกำหนดโทษ

 มาตรา๕๐ ผู้ใดฝ่่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยการโฆษณา หรือ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศใดๆผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 อธิบาย ความผิดตามมาตรานี้ เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย โดยมีข้อยกเว้น ๓
ประการ แต่ไม่มียกเว้นเรื่องความยินยอมของผู้ป่วย ดังที่ปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา๓๒๓(๒๓)ซึ่งเน้นลงไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่
แต่มาตรา๑๖ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑นี้ใช้กับทุกคนและ

(๒๓) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น โดยเหตุที่เป็น
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์เภสัชกรคนจำหน่ายยานางผดุงครรภ์
ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบ
อาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรกเปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้
หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษเช่น
เดียวกัน
 (ความผิดในมาตรานี้ เป็นความผิดที่ยอมความได้ หมายความว่า ถ้าผู้เสียหายไม่แจ้งความ
พนักงานสอบสวนไม่สามารถดำเนินคดีเองได้ หรือแจ้งความแล้ว เมื่อถอนแจ้งความ คดีก็เป็นอันเลิก
กันได้)
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ความเสยีหายที่เกดิขึน้พจิารณาเฉพาะตวัผู้ปว่ยเทา่นัน้แต่ในประมวลกฎหมาย
อาญา ผู้เสียหายจากการเปิดเผยเป็นใครก็ได้ ส่วนโทษที่กำหนดในมาตรา
๕๐ นี้ สูงกว่าที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาด้วย และโดยเฉพาะ
การเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศโทษจะยิ่งสูงขึ้น แสดงว่า
บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ มุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะผู้ป่วยตามกฎหมายนี้เป็นผู้ป่วยทางจิต

 มาตรา๕๑ ผู้ใดแจง้ขอ้ความอนัเปน็เทจ็ตอ่พนกังานเจา้หนา้ที่พนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา ๒๓ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 คำอธิบาย มาตรานี้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๑๓๗(๒๔) แล้ว จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่มาตรานี้กำหนดให้ผู้กระทำความผิด
ตอ้งมีเจตนาพเิศษคอืกลัน่แกลง้ให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใดดว้ยซึง่ตา่ง
จากมาตรา๑๓๗แหง่ประมวลกฎหมายอาญาที่บญัญตัิไว้แต่เพยีงวา่ซึง่อาจทำ
ให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเท่านั้น

 เพราะฉะนั้น โทษตามมาตรา ๕๑ จึงสูงกว่าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๓๗

(๒๔) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้
ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
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 มาตรา๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๔๖ (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 คำอธิบาย มาตรานี้ เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา๔๖(๓)เป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มี
เหตุอันสมควร

 มาตรา๕๓ ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจา้หนา้ที่
ในการปฏบิตัิหนา้ที่ตามมาตรา๔๘ตอ้งระวางโทษจำคกุไม่เกนิหนึง่เดอืนหรอื
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 คำอธิบาย ดูคำอธิบายในมาตรา๕๒
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บทเฉพาะกาล
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บทเฉพาะกาล

 มาตรา๕๔ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา๕(๑)(๒)(๓)และอธิบดีและให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตาม
พระราชบญัญตัินี้ไปพลางกอ่นจนกวา่จะมีกรรมการตามมาตรา๕(๔)และ(๕)
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 คำอธิบาย เพื่อให้ คณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ ได้ ตั้ งแต่ วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ คณะกรรมการในระยะเริ่มแรกให้มีเพียง
คณะกรรมการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) เท่านั้น ไปพลางก่อนและ
กฎหมายได้กำหนดเวลาไว้ไม่เกนิ๑๒๐วนัเพือ่ดำเนนิการให้ได้มาซึง่กรรมการ
ตามมาตรา๕(๔)และ(๕)

 กำหนดระยะเวลา๑๒๐วนัเปน็ระยะเวลาเรง่รดัใหก้ารแตง่ตัง้กรรมการ
มาตรา๕(๔)และ(๕)แต่มิใช่เวลาที่จำกัดให้คณะกรรมการมาตรา๕(๑)(๒)
และ(๓)ทำงานได้เพียง๑๒๐วันเท่านั้นแม้ว่าเกินกำหนด๑๒๐วันแล้วยัง
ไม่มีกรรมการตามมาตรา๕(๔)และ(๕)กรรมการตามมาตรา๕(๑)(๒)และ
(๓)สามารถทำงานไปพลางก่อนได้ไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการแต่อย่างใด
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก

คำอธิบายสรุปย่อ

พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑

 ๑.โครงสร้างของกฎหมายกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
๓ระดับคือ

  (๑)คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุเปน็รองประธานกรรมการปลดักระทรวง
ที่เกีย่วขอ้งอยัการสงูสดุผู้บญัชาการตำรวจแหง่ชาติเลขาธกิารคณะกรรมการ
สทิธิมนษุยแหง่ชาติเปน็กรรมการผู้แทนองคก์รเอกชน๔คนและผู้ทรงคณุวฒุิ
สาขาต่างๆอีก๖คนเป็นกรรมการมีอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นกรรมการและ
เลขานุการ

  คณะกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการระดับชาติที่จะกำหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
เพื่อมิให้ถูกละเลยและถูกละเมิดตลอดจนให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิการได้รับ
บริการด้านสุขภาพจิตที่รัฐจัดให้ เช่นเดียวกับบริการด้านสุขภาพอย่างอื่น
นอกจากนี้ ยังวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ให้สถานพยาบาลและ
สถานบำบัดรักษาปฏิบัติ

  (๒)คณะกรรมการอุทธรณ์ซึ่งมีอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธาน
กรรมการ ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อีกจำนวนหนึ่ง
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เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตหรือหัวหน้าสถานบำบัดรักษา
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่
พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาที่สั่งให้ผู้มี
ความผิดปกติทางจิตที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือมีความจำเป็นต้องได้รับการ
บำบัดรักษา เข้ารับการรักษาในสถานบำบัดรักษาหรือกำหนดระยะเวลาที่
ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไปอีก

  (๓)คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา ซึ่งมีอยู่ประจำสถานบำบัด
รักษาแต่ละแห่ง ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย
จิตแพทย์ประจำสถานบำบัดรักษานั้น๑คนเป็นประธานกรรมการแพทย์อีก
๑ คน พยาบาลจิตเวช ๑ คน นักกฎหมาย ๑ คน นักจิตวิทยาคลินิกหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์อีก๑คนเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา มีหน้าที่สำคัญในการตรวจวินิจฉัย
ประเมินอาการและมีคำสั่งให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่อยู่ในภาวะอันตราย
หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา เข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบำบัดรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน) และต้อง
ประเมินอาการเป็นระยะเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการบำบัดรักษาต่อไป

 ๒.นิยามศัพท์นิยามศัพท์ที่น่าสนใจในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ

 “ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจ
ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมอารมณ์ความคิดความจำสติปัญญาประสาท
การรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจ
ที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
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 การกำหนดนิยามนี้ อาศัยวิชาการทางจิตเวชเป็นหลัก กล่าวคือ
ความผิดปกติทางจิตที่แสดงให้เห็นจากพฤติกรรมที่ผิดจากคนที่มีจิตใจปกติ
ทัว่ไปเชน่พฤตกิรรมทำรา้ยหรอืกระทำทารณุตอ่ผู้อืน่เพือ่ความพอใจทางเพศ
การแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ เช่น ในภาวะที่คนทั่วไปมีอารมณ์เศร้า
แต่ผู้นั้นกลับมีอารมณ์ขันเป็นต้นการแสดงออกทางความคิดที่ผิดปกติได้แก่
การเข้าใจว่าตนเป็นใหญ่เป็นวีรบุรุษในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความจำผิดปกติเช่น
การสญูเสยีความจำในระยะสัน้ๆสติปญัญาผดิปกติเชน่สติปญัญาตำ่กวา่ที่ควร
ในคนในวยัเดยีวกนัประสาทการรบัรู้ผดิปกติไดแ้ก่อาการประสาทหลอนทางหู
ทางตาเช่นได้ยินเสียงโดยไม่มีเสียงเห็นภาพโดยไม่มีภาพหรืออาการแปลผิด
เชน่เหน็เชอืกเปน็งูหรอืไดย้นิคนพดูเรือ่งอืน่แปลวา่คนนัน้นนิทาความผดิปกติ
ในการรู้เวลาสถานที่หรือบุคคลเหล่านี้เป็นการรวมโรคและอาการทางจิตเวช
ไว้หลายกลุ่มโรค ซึ่งต่างไปจากท่ี่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายแพง่ซึง่บญัญตัิถงึคนกลุม่นี้ไว้เพยีงคำวา่โรคจติจติบกพรอ่ง
หรือจิตฟั่นเฟือนและคำว่าวิกลจริตเท่านั้นซึ่งไม่สามารถบ่งไปถึงกลุ่มโรค
หรืออาการทางจิตเวชในปัจจุบันในกลุ่มๆใดได้

 สำหรับกลุ่มความผิดปกติของจิตใจจากสุราหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
หรือประสาทอย่างอื่นนั้นปัจจุบันถือเป็นโรคทางจิตเวชกลุ่มหนึ่งด้วย

 “ผู้ป่วย”หมายความว่าบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งสมควรได้รับ
การบำบัดรักษา

 ดังนั้น ผู้ป่วยในพระราชบัญญัตินี้ จึงหมายถึง ผู้ป่วยทางจิตเวช
โดยเฉพาะ

 “สถานบำบัดรักษา”หมายความว่า สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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 ในสมัยก่อนโรงพยาบาลที่รักษาโรคทางจิตเวช จะแยกออกจาก
โรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกายและใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิต เช่น
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อแรกตั้ง ก็มีชื่อว่า โรงพยาบาลคนเสียจริต
ปากคลองสาน ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และ
ปัจจุบันได้ชื่อเป็น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และปัจจุบัน
โรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกายก็ขยายบริการรับรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเช่น
โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลทางจิตเวชก็มิได้ระบุว่าเป็นโรงพยาบาล
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
สำนักการอุดมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ๕แห่ง

 “ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจติแสดงออกโดยประการที่นา่จะกอ่ให้เกดิอนัตรายรา้ยแรงตอ่ชวีติรา่งกาย
หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

 มีขอ้ที่ควรพจิารณาจากนยิามนี้ก็คอือนัตรายรา้ยแรงที่นา่จะเกดิขึน้นัน้
ไม่เฉพาะอันตรายร้ายแรงที่ใกล้จะถึงเท่านั้น พฤติกรรมที่ผิดปกติ ที่เป็นการ
คุกคามชีวิตร่างกายทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นที่คาดหมายได้ว่า
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ถือเป็นภาวะอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งสิ้น
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 “ความจำเปน็ที่ตอ้งได้รบัการบำบดัรกัษา”หมายความวา่สภาวะของ
ผู้ป่วยซึ่งขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา
และต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทา มิให้
ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น

 ความจำเป็นที่ต้องได้รับการบำบัดรักษานั้นเป็นกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สภาพ
ของตนเองวา่มีความผดิปกติทางจติและไม่ยอมรบัการบำบดัรกัษาเมือ่ปลอ่ยไว้
ความเจ็บป่วยทางจิตนั้นจะรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดอันตรายขึ้นกับผู้ป่วยเอง
หรือผู้อื่นได้

 ๓.กรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือมีความจำเป็นต้องได้รับ
การบำบัดรักษามาจาก๓กรณีคือ

  ๓.๑โดยการนำส่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจโดยที่บุคคลดังกล่าวพบผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือผู้ป่วยที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาด้วยตนเอง หรือโดยมีผู้พบเห็นไปแจ้ง
ให้ทราบ(มาตรา๒๓และมาตรา๒๔)

  ๓.๒โดยผู้รับผิดชอบดูแล สถานที่คุมขัง พบบุคคลในความดูแล
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือผู้ป่วยที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา(มาตรา๒๕)

  ๓.๓โดยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วย
ที่อยู่ในภาวะอันตราย หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา
(มาตรา๒๘)
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 ๔.ขัน้ตอนการถกูสง่ให้เขา้รบัการรกัษาในสถานบำบดัรกัษาตอ้งผา่น
กระบวนการ๓ขั้นตอนคือ

  ๔.๑ผู้ป่วยตาม ๓.๑ หรือ ๓.๒ ที่ถูกส่งไปยังสถานพยาบาลหรือ
สถานบำบัดรักษา ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
โดยแพทย์ ๑ คน และพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน ว่าผู้ป่วยสมควรต้องได้รับ
การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียด จากคณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาอีกชั้นหนึ่ง

  สำหรับผู้ป่วยตาม ๓.๓ แพทย์ผู้พบผู้ป่วยอาจทำการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการเบื้องต้นก่อน แล้วจึงส่งตัวให้คณะกรรมการสถานบำบัด
รักษาตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดต่อไป

  ๔.๒เมือ่ผู้ปว่ยได้รบัการตรวจวนิจิฉยัและประเมนิอาการเบือ้งตน้ตาม
๔.๑แลว้ถกูสง่ตวัมายงัสถานบำบดัรกัษาคณะกรรมการสถานบำบดัรกัษาตอ้ง
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดก่อน(มาตรา๒๙)

  ๔.๓เมื่อคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการโดยละเอียด แล้วเห็นสมควรให้ผู้ป่วย เข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบำบัดรักษา จึงออกคำสั่งให้ผู้ ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานบำบดัรกัษาตามเวลาที่คณะกรรมการสถานบำบดัรกัษากำหนดได้ไม่เกนิ
๙๐วันแต่อาจขยายระยะเวลาต่อได้อีกครั้งละไม่เกิน๙๐วัน(มาตรา๓๐)

  คำสั่งของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษานี้่ ผู้เกี่ยวข้องอาจยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้(มาตรา๔๒)
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 ๕.ผู้ป่วยที่ถูกส่งมายังสถานบำบัดรักษา ตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามี๓กรณีคือ

  ๕.๑ก่อนตัดสินคดี ได้แก่ ระหว่างสอบสวนหรือการไต่สวนมูลฟ้อง
ของศาล พนักงานสอบสวนหรือศาล ส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรับการตรวจ
วินิจฉัยที่สถานบำบัดรักษา เป็นหน้าที่ของจิตแพทย์เพียงคนเดียวที่จะตรวจ
วินิจฉัยผู้ป่วยและทำความเห็นตามที่พนักงานหรือศาลต้องการ โดยไม่ได้
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาแต่อย่างใด (มาตรา ๓๕
ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔)
และไม่มีประเด็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะอันตราย หรือมี
ความจำเป็นที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาหรือไม่

  ๕.๒กรณีที่ศาลสั่งให้ส่งตัวจำเลยที่ไม่ต้องรับโทษ เพราะเป็นผู้ป่วย
ทางจิตและศาลเห็นว่าหากปล่อยผู้นั้นไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
ศาลอาจส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานบำบัดรักษาก็ได้ (ม.๓๗) และจิตแพทย์
ผู้บำบัดรักษาผู้เดียว รายงานผลการบำบัดและความเห็นต่อศาล เป็นระยะๆ
(ทุก๑๘๐วัน)

  ๕.๓กรณีศาลพิพากษาลงโทษจำคุก แต่รอการกำหนดหรือรอ
การลงโทษหรอืกรณีมีการขอทเุลาการลงโทษเพราะจำเลยเปน็ผู้มีความผดิปกติ
ทางจิตเกิดขึ้น ศาลจะส่งตัวผู้นั้นไปรับการบำบัดรักษาณ สถานบำบัดรักษา
ก็ได้ กรณีนี้จิตแพทย์ผู้บำบัดรักษา เพียงผู้เดียวต้องรับผิดชอบรายงานผล
การบำบัดรักษาและความเห็นต่อศาลเช่นเดียวกัน
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 ๖.การฟื้นฟูสมรรถภาพ

  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาเห็นว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะ
อันตรายแล้ว แต่ยังต้องรับการบำบัดรักษาต่อไป คณะกรรมการสถานบำบัด
รักษา จะส่งให้ผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาณ สถานที่อื่น นอกสถานบำบัด
รักษาได้โดยหัวหน้าสถานบำบัดรักษานั้นต้องดำเนินการดังนี้

  ๖.๑แจง้ให้ผู้รบัดูแลผู้ปว่ยรบัตวัไปดแูลและนำผู้ปว่ยไปรบัการบำบดั
รกัษาณสถานที่ที่คณะกรรมการสถานบำบดัรกัษากำหนดรวมทัง้การกำหนด
เงื่อนไขใดๆเพื่อให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย(มาตรา๒๙และมาตรา๔๐)

  กรณีไม่มผีู้รบัดแูลก็สง่ตวัผู้ปว่ยให้หนว่ยงานสงเคราะหแ์ละสวสัดกิาร
รับไปดูแลและปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับดูแลผู้ป่วย

  ๖.๒แจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ที่ตดิตามดแูลประสานงานและชว่ยเหลอื
ในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
สถานบำบัดรักษาทราบต่อไป

  ดังนั้น คณะกรรมการสถานบำบัดรักษาจะต้องเป็นผู้กำหนดแผน
การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยด้วย
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