สาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 11

ชื่อ การบังคับใช้และนิยามศัพท์
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑”
อธิบาย มาตรานี้กำ�หนดชื่อของกฎหมาย
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
อธิบาย มาตรานีเ้ ป็นวันบังคับใช้ของกฎหมาย เมื่อกฎหมายประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ วันที่บังคับใช้กฎหมายฉบับ
นี้ก็คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจที่
แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจำ� สติปัญญา ประสาท
การรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่
เกิดจากสุรา หรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
“แพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วย วิชาชีพเวชกรรม
“จิตแพทย์” หมายความว่า แพทย์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสือ
อนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
จิตเวชศาสตร์หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
“พยาบาล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“ผูป้ ว่ ย” หมายความว่า บุคคลทีม่ คี วามผิดปกติทางจิต ซึง่ ควรได้รบั
การบำ�บัดรักษา
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“ผู้ป่วยคดี” หมายความว่า ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับ
การตรวจหรือบำ�บัดรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีคำ�สั่งให้ได้รับการบำ�บัดรักษา
ภายหลังมีคำ�พิพากษาในคดีอาญาด้วย
“ภาวะอั น ตราย” หมายความว่ า พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลที่ มี ค วาม
ผิดปกติทางจิตแสดงออก โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย ร้ายแรง
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น
“ความจำ�เป็นต้องได้รบั การบำ�บัดรักษา” หมายความว่า สภาวะของ
ผูป้ ว่ ยซึง่ ขาดความสามารถในการตัดสินใจ ให้ความยินยอมรับการบำ�บัดรักษา
และต้องได้รับการบำ�บัดรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทามิให้ความผิด
ปกติทางจิตทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยหรือ
บุคคลอื่น
“การบำ�บัดรักษา” หมายความรวมถึง การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
ทางการแพทย์และทางสังคม
“สถานบำ�บัดรักษา” หมายความว่า สถานบำ�บัดรักษาทางสุขภาพจิต
ที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนดตามพระราชบัญญัตินี้*
“คุมขัง” หมายความว่า การจำ�กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยอำ�นาจ
ของกฎหมาย โดยการคุมตัว ควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จำ�ขังและจำ�คุก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
“คณะกรรมการสถานบำ�บัดรักษา” หมายความว่า คณะกรรมการ
สุขภาพจิตระดับสถานบำ�บัดรักษา
* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งรายชื่ อ สถานบำ � บั ด รั ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๗ แห่ง ในสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๐
แห่ ง สั ง กั ด กรมการแพทย์ ๑ แห่ ง สั ง กั ด สำ � นั ก งานการอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ๓ แห่ ง เป็ น สถานบำ � บั ด รั ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ราชกิ จ จานุ เ บกษา
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง หน้า ๔๔-๔๖
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบ
ทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด และรัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสุขภาพจิต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
อธิบาย มาตรานี้เป็นนิยามศัพท์ที่ใช้ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
ลักษณะของคำ�นิยามที่ใช้ ในกฎหมายมีความมุง่ หมายอยู่ ๒ ประการ
คือ
๑. เป็นการอธิบายของคำ�นั้นๆ ที่มีความหมายเฉพาะในพระราช
บัญญัตินั้นๆ
๒. เป็นการย่อคำ�ให้สั้นในกรณีที่บทบัญญัติใช้คำ�นั้นซ้ำ�ๆ กันใน
มาตราต่างๆ เป็นการประหยัดที่ไม่ตอ้ งเขียนคำ�เต็ม แม้วา่ คำ�เหล่านัน้ จะมีความ
หมายธรรมดา
อย่างไรก็ตาม บางคำ�นอกจากกำ�หนดให้มีความหมายพิเศษแล้ว ยัง
ต้องการให้ ใช้ซ�้ำ ได้อย่างสัน้ ๆ อีกด้วย เป็นความประสงค์ทงั้ ๒ ประการพร้อม
กันเลย
ความหมายของคำ�ว่า “ความผิดปกติทางจิต” ในกฎหมายฉบับนี้
นิยามให้หมายถึง ความผิดปกติทางจิตในบางกลุ่มเท่านั้น มิได้หมายถึงความ
ผิดปกติทุกประเภท (Mental Disorder) ที่จัดแบ่งไว้ ในการแบ่งแยกของโรค
ระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกครัง้ ล่าสุด (International statistical
classification of diseases and related health problems 10th Revision
1992 หรือ ICD 10) แต่กลุ่มที่น่าจะอยู่ในความหมายของความผิดปกติทาง
จิต ความนิยามข้างต้น ได้แก่
๑. กลุ่ ม ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ เ กิ ด จากพยาธิ ส ภาพของสมอง
(Organic symptomatic mental disorder) เช่น กลุม่ สมองเสื่อม (Dementia)
และโรคต่างๆ ของสมองทีม่ อี าการทางจิต
๒. กลุ่มความผิดปกติทางจิต ที่เป็นโรคจิตเภทและหลงผิด
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๓. กลุม่ ความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood or affective disorders)
๔. กลุ่มปัญญาอ่อน (Mental retardation)
๕. กลุม่ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการใช้สรุ าและ
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งรวมยาเสพติดทั้งหลายด้วย
ความผิดปกติทางจิตกลุม่ อื่น ๆ น่าจะไม่เกีย่ วกับความผิดปกติทางจิต
ตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้
สำ�หรับคำ�ว่า “แพทย์” “จิตแพทย์” และ “พยาบาล” นั้น ที่ต้องนำ�
มาบัญญัตไิ ว้ ในนิยามศัพท์นี้ ก็เพื่อให้เป็นคำ�ทีส่ นั้ เมื่อนำ�ไปใช้ซ�้ำ ๆ ในกฎหมาย
และเน้นให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพนั้น ทั้งนี้ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป
คำ�ว่า แพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาลนั้น มิได้เจาะจงถึงผู้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
คำ�ว่า “ผู้ป่วย” ในกฎหมายนี้มิได้หมายถึง ผู้ป่วยทางกายหรือทาง
จิตโดยทั่วไป แต่ให้หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายนี้ ที่
ควรได้รับการบำ�บัดรักษา
คำ�ว่า “ผู้ป่วยคดี” มีความหมายเฉพาะผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำ�ความผิดอาญา ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการถูกสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการ
พิจารณาคดีอาญาในศาล ซึ่งพนักงานสอบสวน หรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจ
หรือบำ�บัดรักษาและรวมถึงผู้ที่ถูกศาลสั่งให้ได้รับการบำ�บัดรักษา ภายหลัง
คดีสนิ้ สุดแล้วด้วย การกำ�หนดคำ�นี้ไว้ ในกฎหมายก็เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา
๑๔ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
มาตรา ๑๔ ในระหว่างทำ�การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา
ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่า ผูต้ อ้ งหา หรือจำ�เลยเป็นผูว้ กิ ลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ ดี
ได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สัง่ ให้พนักงานแพทย์ตรวจผูน้ นั้
เสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้น มาให้ถ้อยคำ�หรือให้การว่าตรวจได้ผล
ประการใด
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยเป็น
ผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณาไว้ จนกว่าผูน้ นั้ หายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสูค้ ดีได้ และให้มอี �ำ นาจ
ส่งตัวผู้นั้น ไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผอู้ นุบาล ข้าหลวงประจำ�
จังหวัด หรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ดังบัญญัติไว้ ในวรรค
ก่อน ศาลจะสั่งจำ�หน่ายคดีเสียชั่วคราวก็ ได้
คำ�ว่า “ภาวะอันตราย” เน้นไปทีพ่ ฤติกรรมของผูท้ มี่ คี วามผิดปกติทาง
จิต ทีแ่ สดงออกให้คนทัว่ ไปเห็นได้วา่ พฤติกรรมนัน้ น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้าย
แรงต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูน้ นั้ เอง หรือของผูอ้ นื่ เช่น ผูท้ มี่ พี ฤติกรรม
พยายามทำ�ลายชีวติ ตนเอง หรือผูท้ มี่ พี ฤติกรรมทีแ่ สดงความอาฆาตมาดร้ายต่อ
ผู้อื่นโดยไม่มีมูลเหตุจูงใจ
คำ�ว่า “ความจำ�เป็นต้องได้รับการบำ�บัดรักษา” หมายถึง สภาวะ
ของผู้ป่วยที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ตนควรเข้ารับการรักษา เพราะเขาไม่
เข้าใจว่าตนป่วยเป็นความผิดปกติทางจิต ที่จำ�ต้องได้รับการบำ�บัดรักษาโดย
เร็ว เพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือผู้อื่น ทั้งๆ ที่ขณะนั้น
ผู้นั้นอาจมิได้อยู่ในภาวะอันตรายก็ ได้
คำ�ว่า “การบำ�บัดรักษา” “สถานบำ�บัดรักษา” และ “คุมขัง”
กฎหมายนี้กำ�หนดให้มีความหมาย ต่างไปจากความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป
นอกจากนั้นคำ�นิยามศัพท์ที่เหลือเป็นคำ�ที่มีความหมายในลักษณะที่
ย่อให้คำ�สั้นลง เพื่อสะดวกในการบัญญัติซ้ำ�ในมาตราต่าง ๆ
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำ�นาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออก
ระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ ใช้บังคับได้
อธิ บ าย มาตรานี้ เ ป็ น บทให้ อำ � นาจทั่ ว ไปของรั ฐ มนตรี รั ก ษาการ
ส่วนการออกระเบียบและประกาศที่จะออกได้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่
กำ�หนดไว้ โดยเฉพาะในตัวมาตราต่างๆ อีกด้วย

