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ส่วนที่ ๒ ผู้ป่วยคดี

 มาตรา ๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้พนักงานสอบสวนหรือศาลส่ง 

ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยไปรบัการตรวจทีส่ถานบำาบดัรกัษาพรอ้มทัง้รายละเอยีด

พฤติการณ์แห่งคดี

 เมื่อสถานบำาบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำาเลยไว้แล้ว ให้จิตแพทย์

ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและทำาความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยสามารถ

ต่อสู้คดีได้หรือไม่ แล้วรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความ

สามารถในการต่อสู้คดีให้พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจำาเลยไว้ และอาจขยายระยะเวลาได้อีก

ไม่เกินสี่สิบห้าวัน

 เพื่อประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ให้

สถานบำาบัดรักษามีอำานาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำาเลย

จากสถานพยาบาลอื่นได้

 ให้นำาความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการตรวจ

วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตตามวรรคสองโดยอนุโลม

 ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยถูกคุมขัง และมีความจำาเป็นต้องรับ 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยไว้ในสถานบำาบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจ

วินิจฉัย บำาบัดรักษาและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีสถานบำาบัด

รักษาอาจขอให้พนักงานสอบสวนหรือศาลกำาหนดวิธีการ เพื่อป้องกันการ

หลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและ

ประเมนิความสามารถในการตอ่สูค้ดตีามวรรคสอง ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบที ่

คณะกรรมการกำาหนด

 อธิบาย บทบัญญัติในมาตรานี้ เป็นการขยายความในมาตรา ๑๔ 

วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นไป

ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติที่เป็นอยู่แล้ว กล่าวคือ 
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* ในขณะที่ผู้เขียนไปฝึกอบรม ศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมัน เมื่อประมาณ ๔๐ ปีเศษมาแล้ว 

ศาสตราจารย์ผู้อำานวยการสถาบันที่ผู้เขียนไปฝึกอบรมนั้น ขณะนั้นท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้

เชี่ยวชาญประจำาศาล เมื่อศาลจะขอความเห็นจากท่าน ศาลจะส่งสำานวนคดีที่จะขอความเห็นนั้น

มายังผู้เชี่ยวชาญ พร้อมๆกับประเด็นคำาถามที่ศาลต้องการ

บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา เปน็บทบญัญตัมิาตัง้แต่

สมัยก่อนที่ระบบราชการแตกต่างไปจากสมัยปัจจุบัน ซึง่การปฏิบัติต่างไปจาก

บทบัญญัติที่ปรากฏ ดังนี้

 “มาตรา ๑๔ ในระหวา่งทำาการสอบสวน ไตส่วนมลูฟอ้งหรอืพจิารณา 

ถา้มีเหตุควรเชื่อวา่ผูต้้องหาหรอืจำาเลยเป็น ผู้วกิลจรติและไม่สามารถต่อสูค้ดี

ได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น 

เสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคำา หรือให้การว่าตรวจได้ผล

ประการใด …”

 การปฏิบัติตามมาตรานี้ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนหรือศาลจะทำา

เรื่องส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำาเลย ที่มีเหตุควรเชื่อว่า จะเป็นผู้วิกลจริตไปยัง

โรงพยาบาลโรคจิต เพื่อให้จิตแพทย์ตรวจและให้ความเห็น ต่อมาเมื่อมี

การจัดตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช พนักงานสอบสวนและศาลก็จะส่งผู้ป่วย

ไปยังโรงพยาบาลดังกล่าว (ปัจจุบันโรงพยาบาลนิติจิตเวชได้เปลี่ยนชื่อ

เป็นสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) การส่งตัวผู้ป่วยดังกล่าวก็ไม่มีระเบียบ

ปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะในตัวบทบัญญัติมาตรา ๑๔ ใช้คำาว่า “สั่งให้พนักงาน

แพทย์ตรวจผู้นั้น” และพนักงานแพทย์ มิได้ระบุนิยามไว้ว่าหมายถึงแพทย์ 

ในสงักดัใด บทบญัญตัใินมาตรานี ้ปรากฏอยูต่ัง้แตป่ระมวลกฎหมายนี้ใชบ้งัคบั

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘โดยไม่ได้มีแก้ไขเลยตลอดมา

 มาตรา ๓๕ วรรคแรกจึงระบุให้ชัดเจนลงไปว่า ให้พนักงานสอบสวน

หรือศาลส่งผู้ต้องหาหรือจำาเลย ไปรับการตรวจที่สถานบำาบัดรักษา (ตามพระ

ราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑) พร้อมทั้งระบุรายละเอียดพฤติการณ์แห่ง

คดี ที่มีเหตุควรเชื่อว่า ผู้นั้นเป็นผู้วิกลจริต ไปด้วย

 เพราะการตรวจวนิจิฉยัโรคของแพทย์โดยทัว่ไปนัน้ อาการของผูป้ว่ย 

พฤตกิารณข์องผูป้ว่ย เปน็เรื่องสำาคญัทีแ่พทยจ์ะนำาไปประกอบการวนิจิฉยัโรค 

โดยเฉพาะโรคทางจติเวช ดงันัน้ ผูส้ง่ไปตรวจ จำาตอ้งระบรุายละเอยีดตา่งๆ ใน

สำานวนคดีไปด้วย รวมถึงคำาให้การของพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ไปด้วย*
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 สำาหรับข้อความในวรรคสองของมาตรา ๓๕ นี้ กำาหนดให้จิตแพทย์

เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและทำาความเห็น พร้อมทั้งรายงานความเห็นกลับไปให้

พนักงานสอบสวนหรือศาล ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับตัวผู้ต้องหาหรือ

จำาเลยไว้และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๔๕ วัน

 วรรคสามใหอ้ำานาจสถานบำาบดัรกัษาทีจ่ะเรยีกเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย จากสถานพยาบาลอื่นได ้เพราะการตรวจวนิจิฉยัความผดิ

ปกตทิางจติ จำาเปน็ตอ้งไดป้ระวตักิารรกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาลอื่นดว้ย

 สำาหรับวรรคสี่ ให้นำาความในมาตรา ๒๗ วรรคสองมาใช้บังคับ

 ส่วนวรรคห้า เนื่องจากผู้ที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัย เป็นผู้ที่อยู่ใน

ความควบคุมของพนักงานสอบสวนหรือศาล เมื่อจะรับตัวไว้ตรวจในสถาน

บำาบัดรักษา พนักงานสอบสวนหรือศาลจึงมีหน้าที่กำาหนดวิธีการควบคุม 

ตัวผู้ป่วย เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยด้วย

 วรรคหก เป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจ

วินิจฉัยและการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกำาหนด ทั้งนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรานี้เป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนัและตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการออกตามมาตรานี ้การรายงานผลการ

ตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ให้ ใช้แบบ ผค.๑*

 มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาใหส้ถานบำาบดัรกัษารบัผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย

ไว้ควบคุมและบำาบัดรักษาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือ

จำาเลย จนกว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดี

ได้ เว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคำาสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้

*ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการ

ตรวจวินิจฉัย การประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีและผลการบำาบัดรักษาของผู้ป่วยคดี การ

รายงานผลการบำาบัดรักษาและการทำาความเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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เป็นอย่างอื่น

 ให้จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษาทำารายงานผลการบำาบัดรักษาส่งให้

พนักงานสอบสวนหรือศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ 

ผู้ต้องหาหรอืจำาเลยไว ้ในกรณทีี่จติแพทยเ์หน็วา่ผู้ตอ้งหาหรอืจำาเลยยงัไม่

สามารถต่อสู้คดีได้ ให้รายงานผลการบำาบัดรักษาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

เว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น

 ในระหว่างการบำาบัดรักษา เมื่อจิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษาเห็นว่า 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้รับการบำาบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหาย

หรือทุเลา และสามารถต่อสู้คดีได้แล้วให้รายงานผลการบำาบัดรักษาต่อ

พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไม่ชักช้า

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำาบัดรักษาตาม 

วรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 อธิบาย มาตรานี้บัญญัติให้รับกับมาตรา ๑๔ วรรคสองแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีบัญญัติว่า

 “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหา หรือจำาเลย

เป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง 

หรอืพจิารณาไวจ้นกวา่ผูน้ัน้หายวกิลจรติหรอืสามารถตอ่สูค้ดไีด ้และใหม้อีาน

จส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบให้แก่ผู้อนุบาลข้าหลวงประจำา

จังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจไปรับดูแลรักษาก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร”

 บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้างต้น 

บญัญตัเิพยีงใหผู้เ้กีย่วขอ้งดำาเนนิการ เมื่อผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย เปน็ผูว้กิลจรติ

และไมส่ามารถตอ่สูค้ดไีด ้แตม่ไิดบ้ญัญตัถิงึกรณทีีผู่ว้กิลจรติหายแลว้กลบัมา

ต่อสู้คดีอีกจะดำาเนินการอย่างไร โดยให้ผู้ส่งนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตเลย 

ภายใตแ้นวคดิในขณะนัน้วา่ โรงพยาบาลโรคจติเปน็ทีค่มุขงันกัโทษทีว่กิลจรติ

เท่านั้น
(๕) 

จึงมิได้คำานึงถึงว่า โรงพยาบาลโรคจิตจะรักษาคนวิกลจริตให้หาย

(๕)
 สพุฒันา บญุญานติย.์ โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา. เวชสารกรมการแพทย ์๒๕๑๕; ๒๑: ๑-๒๙
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ได้ และกรณีมอบผู้วิกลจริตให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจำาจังหวัดหรือผู้อื่นที่

เต็มใจรับไปดูแลรักษานั้น ก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ได้กำาหนดขั้นตอนให้สถานบำาบัดรักษาปฏิบัติ โดยให้จิตแพทย์

ทำารายงานผลการบำาบดัรกัษาของตน สง่ใหพ้นกังานสอบสวนหรอืศาลภายใน 

๑๘๐ วัน และเมื่อผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้รับการบำาบัดรักษาจนหายหรือทุเลา

และสามารถต่อสู้คดีได้แล้ว ต้องรายงานผลการบำาบัดรักษาต่อพนักงาน

สอบสวนหรือศาลโดยไม่ชักช้าและให้ทำาตามระเบียบคณะกรรมการสุขภาพ

จิตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย 

การประเมนิความสามารถในการตอ่สูค้ดแีละผลการบำาบดัรกัษาของผูป้ว่ยคด ี

การรายงานผลการบำาบัดรักษาและการทำาความเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑* เช่นเดียว

กับการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕

 มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ส่งผู้ป่วยคดีไปคุมตัวหรือ

รักษาไว้ในสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา หรือตามมาตรา ๒๔๖ (๑) แห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ให้ศาลส่งสำาเนาคำาสั่งไปพร้อมกับผู้ป่วยคดี และ

ให้สถานบำาบัดรักษารับผู้ป่วยคดีไว้ควบคุมและบำาบัดรักษาโดยไม่ต้องได้

รับความยินยอมจากผู้ป่วยคดี

 ให้จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษารายงานผลการบำาบัดรักษาและความ

เหน็ตอ่ศาลภายในหนึง่รอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัที่ไดร้บัผูป้ว่ยคดีไว ้ในกรณี

ทีจ่ติแพทยเ์หน็วา่มคีวามจำาเปน็ตอ้งบำาบดัรกัษาผูป้ว่ยคดตีอ่ไปใหร้ายงาน

ผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาลทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่

ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น

*ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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 ในการควบคุมและบำาบัดรักษา สถานบำาบัดรักษาอาจขอให้ศาล

กำาหนดวิธีการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำาบัดรักษาและการ

ทำาความเห็นตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 อธบิาย มาตรานีเ้ปน็การกำาหนดมาตรการการปฏบิตั ิในกรณศีาลมคีำา

สัง่ใหส้ง่ตวัผูม้คีวามผดิปกตทิางจติไปคมุตวัไว้ ในสถานพยาบาล ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ วรรคสองหรือตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖(๑) ดังนี้ 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๘ ถ้าศาลเห็นว่า การปล่อย

ตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้

รับการลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่ประชาชน 

ศาลจะสั่ ง ให้ส่ ง ไปคุมไว้ ในสถานพยาบาลก็ ได้และคำ าสั่ งนี้ ศาลจะ 

เพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้

 คำาว่า จิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟ่ันเฟือน เท่าท่ีผ่านมา ศาลฎีกา

มิได้ ให้คำาอธิบาย แต่ละภาวะว่าหมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไร  

เมื่อศาลจะยกประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ ศาลมักจะ

อ้างรวมๆ กันไป ซึ่งก็อนุมานได้ว่า ภาวะทั้ง ๓ ดังกล่าว จะตรงกับความ

หมายของความผิดปกติทางจิต ซึ่งนิยามไว้ ในมาตรา ๓ แห่งพระราช

บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นั่นเอง และที่ศาลเห็นว่า หากปล่อยคน

เหล่านั้นไว้ จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่ประชาชน นั่นก็หมายความว่า บุคคล

ดังกล่าว เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำาบัดรักษาตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราช

บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นั่นเอง ศาลจึงมีคำาสั่งให้ส่งตัวไปคุมตัว

ไว้ ในสถานพยาบาล ดังนั้น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  

พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงบัญญัติรองรับมาตรา ๔๘ ในประมวลกฎหมายอาญา โดยให้

สถานบำาบัดรักษาเป็นผู้รับตัวไว้ โดยควบคุมและบำาบัดรักษาพร้อมกันไป โดย

ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย
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 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๙ ในกรณทีีศ่าลพพิากษาลงโทษจำา

คกุหรอืพพิากษา วา่มคีวามผดิ แตร่อการกำาหนดโทษหรอืรอการลงโทษบคุคล

ใด ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั้นได้กระทำาความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเป็น

อาจิณ หรือการเป็นผู้ติดยาเสพติดให้ โทษ ศาลจะกำาหนดในคำาพิพากษาว่า 

บุคคลน้ันจะต้องไม่เสพสุรา ยาเสพติดให้โทษอย่างหน่ึงอย่างใดหรือท้ังสองอย่าง 

ภายในระยะเวลาไมเ่กนิสองปนีบัแตว่นัพน้โทษหรอืวนัปลอ่ยตวั เพราะรอการ

กำาหนดโทษหรือรอการลงโทษก็ได้

 ในกรณทีีบ่คุคลดงักลา่วในวรรคแรก ไมป่ฏบิตัติามทีศ่าลกำาหนด ศาล

จะสั่งให้ส่งตัวไปคุมไว้ ในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้

 จะเห็นว่า บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลกำาหนดเงื่อนไขในคำาพิพากษา 

เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดให้ โทษนั้น ตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็เข้าข่ายเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิต ตามที่กำาหนด

ไว้ ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นั่นเอง เมื่อศาล

ส่งบุคคลดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลในวรรคสอง มาตรา ๔๘ ในพระราช

บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงบัญญัติให้สถานบำาบัดรักษาทำาหน้าที่รับ 

ผู้ป่วยประเภทนี้เข้ารับการบำาบัดรักษาตามที่ศาลส่งตัวมา

 ในกรณีตามมาตรา ๒๔๖(๑) แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา

นั้น เป็นกรณีที่ผู้ได้รับโทษจำาคุกแล้วเกิดวิกลจริตขึ้น กฎหมายบัญญัติให้ตัว

จำาเลย สามี ภริยา ญาติของจำาเลย พนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือ

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ร้องขอต่อศาลให้ทุเลาโทษจำาคุกไว้ก่อน จนกว่าความ

วกิลจรติจะหมดไป ในระหวา่งนัน้ ศาลจะสัง่ใหผู้ว้กิลจรตินัน้อยู่ในความควบคมุ

ในสถานที่อันควร นอกเรือนจำาก็ได้ สถานที่อันควรดังกล่าวนี้ ในเป็นไปตาม

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง* และต้องกำาหนดวิธีการควบคุมและบำาบัดรักษาที่

เหมาะสมกบัสภาพของจำาเลย ตลอดจนกำาหนดมาตรการ เพื่อปอ้งกนัการหลบ

หนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามกฎกระทรวงดังกล่าว กำาหนดให้มีการ

บำาบัดรักษาผู้วิกลจริต ดังต่อไปนี้

*ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑-๘
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 ข้อ ๒๓ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขัง จัดให้มีการบำาบัดรักษาทางจิตแก่ผู้ถูก

กักขัง ซึ่งวิกลจริต โดยจัดให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและ

ทำาความเห็นเพื่อประกอบแนวทางในการบำาบัดรักษา

 ข้อ ๒๔ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังสอบถามผู้ถูกขังในเรื่องอาการเจ็บป่วย

หรือความผิดปกติของสภาพร่างกายและจัดทำาบันทึกในเบื้องต้น หากพบว่า

มีอาการเจ็บป่วยหรือเห็นว่า จะต้องได้รับการรักษาเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับ

การรักษาโดยเร็ว ต้องรีบจัดการให้ผู้ถูกขังได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 ในกรณทีีผู่ถ้กูขงัตามวรรคหนึง่มคีวามจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษานอก

สถานทีข่งั ใหผู้ด้แูลสถานทีข่งันำาตวัผูถ้กูขงัไปรกัษาพยาบาลยงัสถานพยาบาล

ที่ใกล้เคียงได้และให้รายงานต่อศาล ซึ่งสถานที่ขังนั้นตั้งอยู่ในเขตอำานาจ

 ขอ้ ๒๕ ใหผู้ด้แูลสถานทีข่งั จดัใหม้กีารดแูลทีเ่หมาะสมกบัสภาพของ

ผู้ถูกขัง ซึ่งมีครรภ์และผู้ถูกขัง ซึ่งเพิ่งคลอดบุตร

 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่เป็นผู้ถูกขัง ซึ่งคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปีและ

ต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น ให้ผู้ดูแลสถานที่ขัง จัดให้ผู้ถูกขังและบุตรอยู่ด้วยกัน ใน

ลักษณะที่ผู้ถูกขังสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนได้ตามความเหมาะสม 

 เวน้แต ่เพื่อประโยชนท์างการแพทยห์รอืเพื่อประโยชนส์งูสดุของเดก็

หรือเหตุอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ดูแลสถานที่ขงั จะจัดให้ผู้ถกูขงัและบุตรอยู่

แยกกันชั่วคราว จนกว่าเหตุยกเว้นหมดไปก็ได้ และให้ผู้ดูแลสถานคุมขังแจ้ง

ให้ศาลที่มีคำาสั่งทราบ โดยไม่ชักช้า

 เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า วรรคสามของมาตรา ๓๗ แห่งพระราช

บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับกฎกระทรวงท่ีกล่าวไว้ข้างต้นน้ี และการทำา

รายงานผลการบำาบัดรักษาและการทำาความเห็นของจิตแพทย์ ก็เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด* ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อ ๒๓ ของกฎกระทรวง

ดังกล่าวด้วย

* ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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 ข้อสังเกต กรณีที่ผู้ต้องหาถูกพิพากษาให้จำาคุก แต่ยังมิได้ส่งตัวเข้า

จำาคกุในเรอืนจำา แลว้มกีารรอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหท้เุลาการบงัคบัโทษจำาคกุไวก้อ่น 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๔๖ จึงต้องดำาเนินการ

กฎกระทรวงที่ออกในเรื่องนี้ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา 

๓๗ นี้ แต่ถ้าจำาเลยถูกออกหมายบังคับคดีให้จำาคุก กลายเป็นสภาพนักโทษ

ในเรือนจำาไปแล้ว ถ้าเกิดอาการผิดปกติทางจิต (หรือวิกลจริต) และมีลักษณะ

ตามมาตรา ๒๒ ผู้บัญการเรือนจำาก็ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ในพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ได้เลย

 มาตรา ๓๘ ในระหว่างการบำาบัดรักษาตามมาตรา ๓๗ เมื่อ

จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษาเห็นว่าผู้ป่วยคดีได้รับการบำาบัดรักษาจนความ 

ผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้วให้จิตแพทย์

รายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นเพื่อจำาหน่ายผู้ป่วยคดีดังกล่าว

ออกจากสถานพยาบาลตอ่ศาลโดยไมช่กัชา้และรายงานผลการบำาบดัรกัษา

และความเห็นดังกล่าวให้คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาทราบ

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำาบัดรักษาและการ

ทำาความเห็นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 อธิบาย มาตรานี้เป็นมาตรการที่สถานบำาบัดรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยคดี

(ดูนิยามศัพท์) ที่ได้รับการรักษาจนหายหรือทุเลาและไม่มีภาวะอันตรายแล้ว 

กลับไปยังผู้ที่ส่งมา เพื่อดำาเนินการทางกระบวนการยุติธรรมต่อไป เพื่อมิให้

ผู้ป่วยประเภทนี้ ตกค้างอยู่ในสถานบำาบัดรักษานานเกินความจำาเป็นและการ

ดำาเนินคดีความก็อาจจะหยุดชงักไป

 หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานและทำาความเห็นต้องทำาตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกำาหนด*

* ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง หน้า ๑๒
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 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลกำาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖ 

วรรคสอง (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ศาลส่งผู้ป่วยคดีพร้อมทั้ง

สำาเนาคำาพิพากษาไปยังสถานบำาบัดรักษา

 ให้จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษารายงานผลการบำาบัดรักษาและความ

เห็นต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ ในกรณีที่

จิตแพทย์เห็นว่ามีความจำาเป็นต้องบำาบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไป ให้รายงาน

ผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาลทุกเก้าสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมี 

คำาสั่งเป็นอย่างอื่น

 ให้นำาความในมาตรา ๓๗ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๓๘  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 อธิบาย มาตรานี้เป็นกรณีที่ศาล เห็นสมควรที่จะรอการกำาหนดโทษ

ไว้หรือกำาหนดโทษ แต่รอการลงโทษ แล้วปล่อยตัวไป โดยศาลอาจกำาหนด

เงื่อนไข คมุความประพฤตขิองผูก้ระทำาความผดินัน้ โดยใหผู้น้ัน้ไปรบัการบำาบดั

รกัษาการตดิยาเสพตดิให้โทษ ณ สถานทีแ่ละตามระยะเวลาทีศ่าลกำาหนดและ

หากศาลกำาหนดให้ไปรกัษาในสถานบำาบดัรกัษา สถานบำาบดัรกัษากต็อ้งปฏบิตัิ

ตามมาตรานี้




