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ค าน า 

 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดูแลผู้ป่วยคดี ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์  
กระทรวงยุติธรรมนี้  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจ า/ทัณฑสถาน
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ : การวางแนวทางการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถสู้คดี 
ในชั้นศาลหรือผู้ป่วยคดี ซึ่งศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ได้ด าเนินการพัฒนาและจัดท าขึ้น  
จากองค์ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยความร่วมมือของ ส านัก/กองที่ เกี่ยวข้อง  
และหน่วยงานภาคีภายนอก อาทิ หน่วยงานของกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท างานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพ่ือยังประโยชน์แก่ผู้ต้องขังป่วยคดี ซึ่ง ถูกคุมขังอยู่ใน
เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ทั้งด้านการพิทักษ์สิทธิในการด าเนินคดีตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องขั งป่วยคดี  
ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอาญาโดยมิชักช้า ไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขัง  
กลุ่มดังกล่าวด้วยเหตุแห่งความวิกลจริตหรือจิตบกพร่อง รวมไปถึงการอ านวยให้เกิดการพิพากษาเด็ดขาด  
ในผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในเชิงทัณฑปฏิบัติ ได้แก่ การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ  
การขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งหากผู้ต้องขังป่วยคดี ยังไม่มีความสามารถในการต่อสู้คดีในการไต่สวนคดี  
หรือมีสภาพความเจ็บป่วยอันต้องบ าบัดรักษาที่ท าให้ไม่สามารถให้การต่อศาลหรือพนักงานสอบสวนได้  
บุคคลกลุ่มนี้อาจถูกคุมขังเป็นระยะเวลานานกว่าผู้ที่ถูกตัดสินเด็ดขาดในลักษณะคดีท านองเดียวกัน 

 สิ่งส าคัญยิ่งไปกว่าแนวทางการปฏิบัติงานนี้ คือความใส่ใจและการเร่งรัดติดตาม การท างานเชิงรุก  
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรือนจ า/ทัณฑสถาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ กรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานระดับกรม กระทรวง จะท าหน้าที่ในการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาและวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและการส่งต่อและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังกลุ่ม
ดังกล่าวต่อไป อันจะน าไปสู่ความยุติธรรม ความเท่าเทียม และเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยของสังคม 

 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดูแลผู้ป่วยคดี ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยคดี ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถานนี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการ
ด าเนินการ และเป็นเครื่องชี้ทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วยคดีต่อไป  

 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 



 

บทน า 

ค าจ ากัดความ 

“แนวทางการดูแลผู้ป่วยคดี” หมายถึง แนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 
มาตรา 35 หรือบ าบัดรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตมาตรา 36 รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีค าสั่งให้ได้รับการ
บ าบัดรักษาภายหลังมีค าพิพากษาในคดีอาญาด้วย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต มาตรา 37 

“ผู้ป่วยคดี” หมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา  
ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจหรือบ าบัดรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมีค าสั่งให้ได้รับ  
การบ าบัดรักษาภายหลังมีค าพิพากษาในคดีอาญาด้วย 

“สถานบ าบัดรักษา” หมายถึง สถานบ าบัดรักษาทางสุขภาพจิตที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

“ความผิดปกติทางจิต” หมายถึง อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ 
ความคิด ความจ า สติปัญญา ประสาทการรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่ หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติ 
ของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

“ภาวะอันตราย” หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดยประการ 
ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น 

“ความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา” หมายถึง สภาวะของผู้ป่วยซึ่งขาดความสามารถในการ
ตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบ าบัดรักษาและต้องได้รับการบ าบัดรักษาโดยเร็วเพ่ือป้องกันหรือบรรเทา  
มิให้ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงหรือเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคคลอ่ืน 

“คุมขัง” หมายถึง การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยอ านาจกฎหมายโดยการคุมตัว กัก กักกัน 
ขัง กักขัง จ าขัง และจ าคุก 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตราที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 14 ในระหว่างท าการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้พนักงาน
แพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยค าหรือให้การว่าตรวจได้ผลประการใด 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดี
ได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ และ
ให้มีอ านาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจ าจังหวัดหรือผู้อ่ืนที่เต็มใจ
รับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาดังบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีเสีย
ชั่วคราวก็ได้ 
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มาตรา 246 เมื่อจ าเลย สามี ภริยา ญาติของจ าเลย พนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจ า หรือ  
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจ าคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอ านาจสั่งให้ทุเลาการบังคับ
ให้จ าคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) เมื่อจ าเลยวิกลจริต 
(2) เมื่อเกรงว่าจ าเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจ าคุก 
(3) ถ้าจ าเลยมีครรภ์ 
(4) ถ้าจ าเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปี และจ าเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น 
ในระหว่างทุเลาการบังคับอยู่นั้นศาลจะมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่อันควร

นอกจากเรือนจ าหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในหมายจ าคุกก็ได้ และให้ศาลก าหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการ
ตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการตามค าสั่ง 

ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการควบคุมและบ าบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจ าเลย และมาตรการเพ่ือป้องกันการหลบหนี หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

เมื่อศาลมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังจ าเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรค
สามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือให้ด าเนินการตามหมายจ าคุกได้ 

ให้หักจ านวนวันที่จ าเลยอยู่ในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจ าคุกตามค าพิพากษา 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตราที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 48 ถ้าศาลเห็นว่า การปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับโทษ
หรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาลก็ได้ และค าสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 

มาตรา 49 ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการก าหนดโทษ 
หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพย์สุราเป็นอาจิณ 
หรือการเป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ ศาลจะก าหนดในค าพิพากษาว่า บุคคลนั้นจะต้องไม่เสพย์สุรา ยาเสพย์ติด
ให้โทษอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่าง ภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันพ้นโทษ หรือวันปล่อยตัว
เพราะรอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวในวรรคแรกไม่ปฏิบัติตามที่ศาลก าหนด ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ 

มาตรา 65 ผู้ใดกระท าความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะ
มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 

แต่ถ้าผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับ
โทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
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มาตรา 56 ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน  
ห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 

(1) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 
(2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด  

ลหุโทษ หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 
(3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก โดย

ความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และเมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่ง

จิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทา
ผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษหรือ
ก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพ่ือให้
โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก าหนด
เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก าหนดข้อเดียวหรือหลาย
ข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม 
แนะน า ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้
กระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

(2) ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
(3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดในท านอง

เดียวกันอีก 
(4) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ

เจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
(5) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
(6) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก าหนด  ทั้งนี้ จะ

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางด้วยก็ได้ 
(7) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระท า

ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 
(8) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้

ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว 
(9) ให้ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิด

ภยันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน 
(10) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด

กระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร 
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เงื่อนไขตามท่ีศาลได้ก าหนดตามความในวรรคสองนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค าขอของ
ผู้กระท าความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า
พฤติการณ์ที่เก่ียวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาล
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสองที่ศาล
ยังมิได้ก าหนดไว้เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระท าผิดทัณฑ์บนให้น าบทบัญญัติมาตรา 47 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตราที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 22 บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ต้องได้รับ 
การบ าบัดรักษา 

(1) มีภาวะอันตราย 
(2) มีความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา 

มาตรา 25 เมื่อผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะห์หรือพนักงานคุมประพฤติ  
พบบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะ  
ตามมาตรา 22 ให้ด าเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบ าบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้  
โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา 27 

การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 35 ภายใต้บังคับมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปรับการตรวจที่สถานบ าบัดรักษาพร้อมทั้งรายละเอียด
พฤติการณ์แห่งคด ี

เมื่อสถานบ าบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้แล้วให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต  
และท าความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย สามารถ  
ต่อสู้คดีได้หรือไม่ แล้วรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีให้พนักง าน
สอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ และอาจขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

เพ่ือประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ให้สถานบ าบัดรักษามีอ านาจเรียกเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยจากสถานพยาบาลอ่ืนได้ 

ให้น าความในมาตรา 27 วรรคสอง มาบังคับใช้กับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตตาม  
วรรคสองโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกคุมขัง และมีความจ าเป็นต้องรับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ใน  
สถานบ าบัดรักษาเพ่ือสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษาและประเมินความสามารถ ในการต่อสู้คดี  
สถานบ าบัดรักษาอาจขอให้พนักงานสอบสวนหรือศาลก าหนดวิธีการ เพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือป้องกัน
อันตรายก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
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มาตรา 36 ภายใต้บังคับมาตรา 14 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ให้สถานบ าบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ควบคุมและบ าบัดรักษาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย จนกว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้ เว้นแต่พนักงาน
สอบสวนหรือศาลจะมีค าสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ให้จิตแพทย์ผู้บ าบัดรักษาท ารายงานผลการบ าบัดรักษาส่งให้พนักงานสอบสวนหรือศาล ภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
ยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้รายงานผลการบ าบัดรักษาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือศาล
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในระหว่างการบ าบัดรักษา เมื่อจิตแพทย์ผู้บ าบัดรักษาเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับ 
การบ าบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และสามารถต่อสู้คดีได้แล้วให้รายงานผลการบ าบัดรักษา
ต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไม่ชักช้า 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบ าบัดรักษาตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
  



 

สรุปภาพรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ตามกระบวนการพิจารณาคดี 

กระบวนการก่อนศาลมคี าพิพากษาถึงที่สุด 

ผู้ป่วยคดี คือใคร? 

ผู้ป่วยคดี ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 คือ  

ผู้ต้องขัง (นักโทษเด็ดขาด คนต้องขังหรือคนฝาก) ที่มีความผิดปกติทางจิต
ซึ่งควรได้รับการบ าบัดรักษาที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจหรือ
บ าบัดรักษาท่ีสถานบ าบัดรักษา 
 

ในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล 

มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๑๔ วรรค
หนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในระหว่างการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่า
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นคนวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวน
หรือศาลส่งตัวไปรับการตรวจที่สถานบ าบัดรักษา เมื่อสถานบ าบัดรักษารับตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ ให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและท า
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยสามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่  

มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๑๔ วรรค
สอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นคน
วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้
จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ และให้สถานบ าบัดรักษารับตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ควบคุมและบ าบัดรักษาโดยไม่ต้องรับความยินยอมจาก
ผู้ต้องหาหรือควบคุม จนกว่าผู้ต้องหาจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้  

ให้จิตแพทย์ผู้บ าบัดรักษาท ารายงานผลการบ าบัดรักษาส่งให้พนักงาน
สอบสวนหรือศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ 
ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้รายงานผล
การบ าบัดรักษาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน    



 

ในระหว่างการบ าบัดรักษา เมื่อจิตแพทย์ผู้บ าบัดรักษาเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยได้รับการบ าบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และสามารถต่อสู้
คดีได้แล้วให้รายงานผลการบ าบัดรักษาต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไม่
ชักช้า 

ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน  

อาจด าเนินการดังนี้ 

มาตรา 25 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551  

เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน พบผู้ต้องขังมีพฤติการณ์
อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีความผิดปกติทางจิตที่มีภาวะอันตรายและต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาไปยังสถานบ าบัดรักษา ให้ด าเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบ าบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา ๒๗ 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยคดีส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยศูนย์สุขภาพจิต  
กองบริการทางการแพทย์กรมราชทัณฑ์ 

1) กรณีสถานบ าบัดรักษาที่ศาลมีค าสั่งให้ไปตรวจวินิจฉัย/บ าบัดรักษา อยู่ในพ้ืนที่
ให้รับตัว/ส่งตัวผู้ป่วยคดีไปยังสถานบ าบัดรักษา 

2) กรณีสถานบ าบัดรักษาที่ศาลมีค าสั่งให้ไปตรวจวินิจฉัย/บ าบัดรักษา ไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ ให้ย้ายผู้ป่วยคดีไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ก าหนด โดยยึดสถาน
บ าบัดรักษาท่ีศาลสั่งเป็นหลัก 

3) ขอผลการตรวจวินิจฉัยความสามารถในการต่อสู้คดีและหรือผลการบ าบัดรักษา
จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเมื่อรับตัวผู้ป่วยคดีกลับมาคุมขัง ณ เรือนจ า/
ทัณฑสถาน 

4) ส่งผลการตรวจวินิจฉัยความสามารถในการต่อสู้คดีและหรือผลการบ าบัดรักษา
ไปยังศาลเจ้าของคด ี

5) กรณีย้ายผู้ป่วยคดีไปเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืน ให้รับตัวกลับมายังเรือนจ า/ 
ทัณฑสถานต้นทางทันทีเมื่อได้รับการประสานให้รับตัวกลับ 

  



 

กระบวนการหลังศาลมคี าพิพากษาถึงที่สุด 

ผู้ป่วยคดี คือใคร? 
 

ผู้ป่วยคดี ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 คือ  

ผู้ป่วยที่ศาลมีค าสั่งให้ได้รับการบ าบัดรักษาภายหลังมีค าพิพากษาในคดีอาญา 

 

 

ศาลและกระบวนการพิจารณาความอาญา 

   ศาลอาจมีค าสั่ง ดังนี้ 

   มาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

1) ศาลไม่ลงโทษหรือลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับฐานความผิดนั้น 
เนื่องจากกระท าความผิดในขณะที่ไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้
เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน 

มาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2) กรณีรอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ ศาลมีค าสั่งไม่ให้เสพสุราและหรือยา
เสพติด แต่ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลก าหนด ศาลอาจส่งตัวไปคุมขังในสถานพยาบาล
ไดไ้ม่เกิน 2 ปี ก็ได้ 

มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

3) สั่งคุมประพฤติ โดยก าหนดเงื่อนไขให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้
โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ 
สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

มาตรา 48 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

4) สั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ เมื่อพ้นโทษหรือเป็นกรณีตามข้อ 1) 
จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่ประชาชน 

มาตรา ๒๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อจ ำเลยวิกลจริต ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ทุเลำกำรบังคับให้จ ำคุกไว้ก่อน
จนกว่ำเหตุอันควรทุเลำจะหมดไป  
มาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551  

ในกรณีท่ีศำลมีค ำสั่งให้ส่งผู้ป่วยคดีไปคุมตัวหรือรักษำไว้ในสถำนพยำบำล
ตำมมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ หรือตำม
มำตรำ ๒๔๖ (๑) แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ให้ศำลส่งส ำเนำค ำสั่ง



 

ไปพร้อมกับผู้ป่วยคดีและให้สถำนบ ำบัดรักษำรับผู้ป่วยคดีไว้ควบคุมและบ ำบัดรักษำ
โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ป่วยคดี 

ให้จิตแพทย์ผู้บ ำบัดรักษำรำยงำนผลกำรบ ำบัดรักษำและควำมเห็นต่อศำล
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ในกรณีท่ีจิตแพทย์เห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นต้องบ ำบัดรักษำผู้ป่วยคดีต่อไปให้รำยงำนผลกำรบ ำบัดรักษำและ
ควำมเห็นต่อศำลทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่ศำลจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน 

 

ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 

อาจด าเนินการดังนี้ 

มาตรา 25 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551  

1) ส่งตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่มีภาวะอันตรายและต้องได้รับการบ าบัดรักษา
ไปยังสถานบ าบัดรักษา 

มาตรา 41 ประกอบ มาตรา 40 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

2) เมื่อผู้ต้องขังที่ได้รับการบ าบัดรักษาขณะถูกคุมขังถึงก าหนดปล่อยตัวพ้นโทษให้ผู้
บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถานด าเนินการ ดังนี้ 
2.1) แจ้งให้ผู้รับดูแลรับผู้ต้องขังไปดูแล 

2.2) กรณีไม่มีผู้รับดูแลให้แจ้งหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

2.3) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองติดตามดูแล ประสานงาน ช่วยเหลือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ตามข้อ 2.1 และ 2.2  

มาตรา ๒๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อจ ำเลยวิกลจริต ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ หรือเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่
จัดกำรตำมหมำยจ ำคุกร้องขอ ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ทุเลำกำรบังคับให้จ ำคุกไว้ก่อน
จนกว่ำเหตุอันควรทุเลำจะหมดไป  
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ขั้นตอนการน าส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยคดี) 
เข้าสู่การบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

 

 
 
อ้างอิงจาก เอกสารการประชุม ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
  

ส่งตัวผู้ต้องหา/จ าเลย 
ท่ีสงสัยว่าจะวิกลจริต 
ไปรับการตรวจวินิจฉัย 

ส่งตัวผู้ต้องหา/จ าเลย 
ท่ีวิกลจริตไม่สามารถต่อสู้คดีได้ 

ไปรับการบ าบัดรักษา 

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
มาตรา 35 

(อ้างถึง ป.วิอาญา มาตรา 14 วรรค 1) 

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
มาตรา 36 

(อ้างถึง ป.วิอาญา มาตรา 14 วรรค 2) 

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
มาตรา 37, มาตรา 38 

(อ้างถึง ป.อาญามาตรา 48, 49 (2) 
ป.วิอาญา มาตรา 246 (1)) 

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
มาตรา 39 

(อ้างถึง ป.อาญามาตรา 56 วรรค 2 (4)) 

ส่งตัวผู้ป่วยคดี 
ไปรับการบ าบัดรักษา 

ตรวจวินิจฉัยและประเมิน 
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

บ าบัดรักษาและประเมิน 
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

สามารถต่อสู้คดี 

รายงานผลการตรวจ/ประเมิน 
ต่อพนักงานสอบสวน/ศาล 

รายงานผลการบ าบัดรักษา 
ต่อพนักงานสอบสวน/ศาล 

มาตรา 35 
ภายใน 45 วัน 

(และ 45 วันถัดไป กรณีประเมินซ้ า) 

มาตรา 36 
ภายใน 180 วัน 

(และทุก 180 วัน กรณีประเมินซ้ า) 

ส่งตัวกลบั 

บ าบัดรักษาและประเมิน 
ความจ าเป็นในการรับรักษาต่อ 

จ าเป็นต้องรักษาต่อ 

รายงานผลการบ าบัดรักษา 
และความเห็นต่อศาล 

มาตรา 37 
ภายใน 180 วัน 

(และทุก 180 วัน กรณีรักษาต่อ) 

มาตรา 39 
ภายใน 90 วัน 

(และทุก 90 วัน กรณีรักษาต่อ) 

หาย/ทุเลา 

รายงานให้ศาลทราบ 
ขออนุญาตจ าหน่ายผู้ป่วย 

กลับสู่ชุมชน 

จ าหน่ายผูป้ว่ยกลบัสู่ชุมชน 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต 
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ขั้นตอนแนวทางการส่งตัวผู้ต้องขังไปรับการตรวจหรือบ าบัดรักษาตามค าสั่งศาล 
(ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน) 

 

 
  

แรกรับ 

ศำลสั่งตรวจประเมินควำมสำมำรถในกำรต่อสู้คดี/บ ำบัดรักษำ 
(รพ.จิตเวช 13 แห่ง ทั่วประเทศ) 

สถำนบ ำบัดรักษำอยู่ในพื้นที่ต้ัง 

ขออนุญำตน ำตัวออกไปรับกำรตรวจ/บ ำบัดรักษำ 
ตำมค ำสั่งศำล 

ใช่ 

ย้ำยตัวผู้ต้องขังไปเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนรับย้ำย 

ไม่ใช่ 

ขออนุญำตน ำตัวออกไปรับกำรตรวจ/บ ำบัดรักษำ 
ตำมค ำสั่งศำล 

สำมำรถต่อสู้คดี 

ใช่ 

ไม่ใช่ ประเมินซ้ ำทุก 45 วันหรือ180 วัน 
ตำม พ.ร.บ.สุขภำพจิต 

รับย้ำยผู้ต้องขังจำก รจ./ทส. อื่น 

ใช่ ไม่ใช่ 

แจ้งผลกำรประเมิน/รักษำ 
ไปยัง รจ./ทส. ส่งย้ำย 

ระหว่างการควบคุมตัวในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้การดูแลตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง 

รจ./ทส. ส่งย้ำย รับตัวกลับ 

ส่งตัวผู้ต้องขังไปรับกำร 
ตรวจ/บ ำบัดรักษำ 

รำยงำนศำล 

กรณีรับย้าย 
รจ./ทส. รับย้ำยแจ้ง 
ผลกำรประเมินไปยัง 

รจ./ทส. ส่งย้ำย รำยงำนศำล 

รจ./ทส. ส่งย้ำย 
รำยงำนผลกำรประเมิน 

ไปยังศำล 
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ค าอธิบายขั้นตอนการส่งตัวผู้ต้องขังไปรับการตรวจหรือบ าบัดรักษาตามค าสั่งศาล (ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน) 
 
1. กรณีสถานบ าบัดรักษาอยู่ในพ้ืนที่ต้ังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน (เรือนจ ารับย้าย) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1 ศาลมีค าสั่งให้ส่งผู้ต้องขัง/จ าเลยไป

รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี/รับ
การบ าบัดรักษา 

1. หนังสือค าสั่งศาล ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.1 ท าบันทึกข้อความพร้อมแนบ
ส าเนาหนังสือค าสั่งศาลประสานแจ้ง
ฝ่ายสถานพยาบาลทราบ 

1. บันทึกข้อความประสานน าตัวผู้ต้องขงัออกไปรับการ
ตรวจรักษาตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.2 ประสานสถานบ าบดัรักษาใน
พื้นที่ สอบถามวันเวลาที่สามารถน า
ตัวผู้ต้องขังไปรับการตรวจ/
บ าบัดรักษาได ้

 ฝ่ายสถานพยาบาล 

 1.3 ท าบันทึกข้อความขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชา น าตัวผู้ต้องขังออกไป
รับการตรวจวินิจฉัย/บ าบัดรักษาตาม
ค าสั่งศาล 

1. บันทึกข้อความขออนุญาตน าตัวผู้ต้องขังออกไปรับการ
ตรวจวินิจฉัย/บ าบัดรักษาตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 1.4 ท าหนังสือส่งตัวผูต้้องขังไปรบั
การตรวจวินจิฉัย/บ าบัดรักษาตาม
ค าสั่งศาล ถึงสถานบ าบัดรักษา 

1. หนังสือส่งตัวไปรับการตรวจรักษา/บ าบัดรักษาตาม
ค าสั่งศาล ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
2. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการของผู้ต้องขังขณะถูกคุม
ขังภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
ฝ่ายสถานพยาบาล 
ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์

 1.5 จัดอัตราก าลังในการน าตัว
ผู้ต้องขังออกไปรับการตรวจวินิจฉัย/
บ าบัดรักษาตามค าสั่งศาล 

1. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการของผู้ต้องขังขณะถูกคุม
ขังภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
2. ส านาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบ้าน (ถา้มี) 
2. ประวัติการรักษาทางกาย/ทางจิตและยาที่รับประทาน
ก่อนมาโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
3. ยาที่รับประทาน (ถา้มี) 

ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์

2. สถานบ าบัดรักษาแจ้งผลการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถ
ในการต่อสู้คด/ีรายงานผลการ
บ าบัดรักษาของผู้ป่วยคดี 

1. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยคด ี

 

 2.1 กรณีผู้ต้องขังยังไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ 

  

 2.1.1 ท าบันทึกข้อความพร้อม
แนบแบบรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถ
ในการต่อสู้คดี ประสานแจ้งฝ่าย
ทัณฑปฏิบตั ิ

1. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจวินิจฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายสถานพยาบาล 
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ล าดับ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 2.1.2 ท าหนังสือรายงานศาล 1. หนังสือรายงานผลการตรวจวินจิฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 2.1.3 ท าบันทึกข้อความขอ
อนุญาตผู้บังคับบญัชา น าตัว
ผู้ต้องขังออกไปรับการตรวจ
วินิจฉัยตามนดัของสถาน
บ าบัดรักษา 

1. บันทึกข้อความขออนุญาตน าตัวผู้ต้องขังออกไปรับการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีตาม
ค าสั่งศาล 
2. ส าเนาใบนัดตรวจรักษา 

ฝ่ายสถานพยาบาล/
ฝ่ายควบคมุ 

 2.2 กรณีผู้ต้องขังสามารถต่อสู้คดี
ได้ 

  

 2.2.1 ท าบันทึกข้อความพร้อม
แนบแบบรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถ
ในการต่อสู้คดี ประสานแจ้งฝ่าย
ทัณฑปฏิบตั ิ

1. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจวินิจฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 2.2.2 ท าหนังสือรายงานศาล 1. หนังสือรายงานศาล 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

3 กรณีสถานบ าบัดรักษาไม่ได้แจ้งผล
การตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี/ผล
การบ าบัดรักษาของผู้ป่วยคดี 

  

 3.1 ด าเนินการประสานขอผลการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดีไปยัง
สถานบ าบัดรักษา 

1. หนังสือขอผลการตรวจวินจิฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 3.2 เมื่อได้รับผลการตรวจวินิจฉัย
และประเมินความสามารถในการ
ต่อสู้คดี ให้ด าเนินการต่อตามข้อ 3 
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2. กรณีสถานบ าบัดรักษาไม่อยู่ในพ้ืนที่ต้ังของเรือนจ า/ทัณฑสถาน (เรือนจ า/ทัณฑสถานฝ่ายย้าย) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1 ศาลมีค าสั่งให้ส่งผู้ต้องขัง/จ าเลยไป

รับการตรวจวินิจฉัย/ตรวจรักษายัง
สถานบ าบัดรักษา เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี  

1. หนังสือค าสั่งศาล  

 1.1 ท าบันทึกข้อความพร้อมแนบ
ส าเนาหนังสือค าสั่งศาลประสานแจ้ง
ฝ่ายสถานพยาบาลทราบ 

1. บันทึกข้อความประสานน าตัวผู้ต้องขงัออกไปรับการ
ตรวจรักษาตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.2 ท าบันทึกข้อความขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชา เพื่อย้ายตัวผู้ต้องขังไป
ยังเรือนจ า/ทณัฑสถานรับย้าย ตาม
ค าสั่งศาล  

1. บันทึกข้อความขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.3 ท าหนังสือแจ้งย้ายตัวผู้ต้องขงั
ตามค าสั่งศาล ถึงเรือนจ า/ทัณฑ
สถานรับย้าย 

1. หนังสือย้ายตัวผู้ต้องขังตามค าสั่งศาลถึงเรือนจ า/ทัณฑ
สถานรับย้าย 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.4 ประสานแจ้งเรือนจ า/ทัณฑ
สถานรับย้ายว่าจะมีการยา้ยตัว
ผู้ต้องขังเพื่อส่งตัวไปรับการตรวจ
รักษาตามค าสั่งศาลก่อนย้ายตัว
ผู้ต้องขัง 

 ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.5 ประสานแจ้งสถานพยาบาล
เรือนจ า/ทณัฑสถานรับยา้ย รวมทัง้
ให้ข้อมูลด้านการรักษา เพื่อให้ทาง
สถานพยาบาลรับย้ายเตรียมการเรื่อง
การดูแลผู้ต้องขัง 

 ฝ่ายสถานพยาบาล 

2 ย้ายผู้ต้องขังไปยังเรือนจ า/ 
ทัณฑสถานรับย้าย 

  

 2.1 จดัอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีควบคุม
ผู้ต้องขังไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานรับ
ย้าย 

1. หนังสือย้ายตัวผู้ต้องขังตามค าสั่งศาลถึงเรือนจ า/ 
ทัณฑสถานรับย้าย 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 
3. พฤติการณ์ขณะกระท าผิด/ส าเนาการสอบสวน/ส าเนา
ค าฟ้อง/สรุปเหตุการณ์ขณะเกิดคดี 
3. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการของผู้ต้องขังขณะถูกคุม
ขังภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
3. เอกสารแสดงสิทธิการรักษา 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ประวัติการรักษาทางกาย/ทางจิตและยาที่รับประทาน 
(ถ้ามี) 

ฝ่ายสถานพยาบาล 
ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์
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ล าดับ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3 เรือนจ า/ทัณฑสถานฝ่ายย้าย และ

เรือนจ า/ทัณฑสถานรับย้าย แจ้งผล
การตรวจรักษาและผลการประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คด ี

1.หนังสือรายงานศาล  

 3.1 กรณีผู้ต้องขังยังไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ 
(อยู่ท่ีเรือนจ า/ทัณฑสถานรับย้าย
ต่อไปจนกว่าจะต่อสู้คดีได้) 

  

 3.1.1 ท าหนังสือรายงานศาล 1. หนังสือรายงานผลการตรวจวินจิฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 3.2 กรณีผู้ต้องขังสามารถต่อสู้คดี
ได้ และให้รับตัวกลับ 

  

 3.2.1 ท าหนังสือรายงานศาล 1. หนังสือรายงานผลการตรวจวินจิฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 3.2.2 เรือนจ า/ทณัฑสถานฝ่าย
ย้ายจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีรับตัว
ผู้ต้องขังกลับ ภายใน 1 เดือน 

 ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์

4 กรณีเรือนจ า/ทัณฑสถานรับย้าย
ไม่ได้แจ้งผลการตรวจรักษาและผล
การประเมินความสามารถในการ
ต่อสู้คด ี

  

 4.1 ด าเนินการประสานขอผลการตรวจ
รักษาและผลการประเมินความสามารถใน
การต่อสู้คดีไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานรบั
ย้าย 

1. หนังสือขอผลการตรวจรักษาและผลการประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

5. กรณีถึงก าหนดวันนัดไต่สวนมูล
ฟ้อง แต่ผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการ
บ าบัดรักษาและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คด ี

1. หนังสือรายงานไปยังศาลเจ้าของคดีเพื่อแจ้งให้ศาล
ทราบและให้ศาลพจิารณาเล่ือนก าหนดการไต่สวนมูลฟ้อง 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
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3. กรณีรับย้ายผู้ต้องขังตามค าสัง่ศาลจากเรือนจ า/ทัณฑสถานอื่น (เรือนจ า/ทัณฑสถานรับย้าย) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งผู้ต้องขัง/จ าเลยไปรับการตรวจ

วินิจฉัย/ตรวจรักษายังสถาน
บ าบัดรักษา 

  

 1.1 ท าบันทึกข้อความพร้อมแนบ
ส าเนาหนังสือค าสั่งศาลประสานแจ้ง
ฝ่ายสถานพยาบาลทราบ 

1. บันทึกข้อความประสานน าตัวผู้ต้องขงัออกไปรับการ
ตรวจรักษาตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 1.2 ประสานสถานบ าบดัรักษาใน
พื้นที่ สอบถามวันเวลาที่สามารถน า
ตัวผู้ต้องขังไปรับการตรวจวินิจฉัยได้ 
หรือตามวันท่ีมีการให้บริการนิติจติ
เวช 

 ฝ่ายสถานพยาบาล 

 1.3 ท าบันทึกข้อความขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชา น าตัวผู้ต้องขังออกไป
รับการตรวจวินิจฉัยตามค าสั่งศาล 

1. บันทึกข้อความขออนุญาตน าตัวผู้ต้องขังออกไปรับการ
ตรวจวินิจฉัยตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาหนังสือค าสั่งศาล 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 1.4 ท าหนังสือส่งตัวผูต้้องขังไปรบั
การตรวจรักษาตามค าสั่งศาล ถึง
สถานบ าบัดรักษา 

1. หนังสือส่งตัวไปรับการตรวจรักษาตามค าสั่งศาล 
ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
2. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการของผู้ต้องขังขณะถูกคุม
ขังภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
ฝ่ายสถานพยาบาล 
ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์

 1.5 จัดอัตราก าลังในการน าตัว
ผู้ต้องขังออกไปรับการตรวจรักษา 

1. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการของผู้ต้องขังขณะถูกคุม
ขังภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
2. ส านาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบ้าน (ถา้มี) 
2. ประวัติการรักษาทางกาย/ทางจิตและยาที่รับประทาน
ก่อนมาโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
3. ยาที่รับประทาน (ถา้มี) 

ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์

2. สถานบ าบัดรักษาแจ้งผลการตรวจ
รักษาและผลการประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คด ี

1. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

 

 2.1 กรณีผู้ต้องขังยังไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ 

  

 2.1.1 ท าบันทึกข้อความพร้อม
แนบแบบรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถ
ในการต่อสู้คดี ประสานแจ้งฝ่าย
ทัณฑปฏิบตั ิ

1. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจวินิจฉยัและ
ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 2.1.2 ท าหนังสือรายงานเรือนจ า/
ทัณฑสถานฝ่ายยา้ย 

1. หนังสือรายงานผลการตรวจวินจิฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
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ล าดับ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 2.1.3 ท าบันทึกข้อความขอ

อนุญาตผู้บังคับบญัชา น าตัว
ผู้ต้องขังออกไปรับการตรวจ
วินิจฉัยตามนดัของสถาน
บ าบัดรักษา 

1. บันทึกข้อความขออนุญาตน าตัวผู้ต้องขังออกไปรับการ
ตรวจวินิจฉัยตามค าสั่งศาล 
2. ส าเนาใบนัดตรวจรักษา 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 2.2 กรณีผู้ต้องขังสามารถต่อสู้คดี
ได้ 

  

 2.2.1 ท าบันทึกข้อความพร้อม
แนบแบบรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยและประเมินความสามารถ
ในการต่อสู้คดี ประสานแจ้งฝ่าย
ทัณฑปฏิบตั ิ

1. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจวินิจฉยัและ
ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายสถานพยาบาล 

 2.2.2 ท าหนังสือรายงานเรือนจ า/
ทัณฑสถานฝ่ายยา้ย พร้อมทั้งแจ้ง
ให้รับตัวกลับ ภายใน 1 เดือน 

1. หนังสือรายงานผลการตรวจวินจิฉยัและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี และให้รับตัวกลับ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

 2.2.3 ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยา และข้อมลูด้านการ
รักษาพยาบาลให้กับเรือนจ า/
ทัณฑสถานฝ่ายยา้ย 

1. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดี 
2. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการของผู้ต้องขังขณะถูกคุม
ขังภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
3. เอกสารแสดงสิทธิการรักษา 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ประวัติการรักษาทางกาย/ทางจิตและยาที่รับประทาน 
(ถ้ามี) 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
ฝ่ายสถานพยาบาล 
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การก าหนดเรือนจ า/ทัณฑสถานรับย้ายผู้ป่วยคดี 
(สอดคล้องกับการจัดระบบเรือนจ าของกองทัณฑวิทยาและเขตบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลจิตเวช) 

 

โรงพยาบาลจิตเวช 
เรือนจ ารับย้าย 

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง 
1. สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ เรือนจ าพิเศษธนบรุ ี ทัณฑสถานหญิงธนบุร ี
2. สถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา เรือนจ าพิเศษมีนบุร ี เรือนจ าพิเศษมีนบุร ี
3. โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น เรือนจ ากลางขอนแก่น 
4. โรงพยาบาลจติเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์ เรือนจ ากลางนครราชสีมา เรือนจ ากลางนครราชสีมา 
5. โรงพยาบาลจติเวชนครพนมราชนครินทร ์ เรือนจ ากลางนครพนม เรือนจ ากลางนครพนม 
6. โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร ์ เรือนจ าจังหวัดสระแก้ว เรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
7. โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์ เรือนจ ากลางนครสวรรค ์ เรือนจ ากลางนครสวรรค ์
8. โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร ์ เรือนจ าจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา 
9. โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครนิทร์ เรือนจ าจังหวัดเลย เรือนจ าจังหวัดเลย 
10. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ เรือนจ ากลางอุบลราชธาน ี เรือนจ ากลางอุบลราชธาน ี
11. โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธาน ี เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธาน ี
12. โรงพยาบาลสวนปรุง เรือนจ ากลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่
13. โรงพยาบาลศรีธญัญา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ์

 

*หมายเหตุ พิจารณาจากโรงพยาบาลที่ศาลมีค าสั่งให้ไปตรวจประเมินความสามารถในการสู้คดีเว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งระบุ
โรงพยาบาลและเรือนจ าที่คมุขังไวเ้ป็นอย่างอื่น 
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ขอบเขตพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชคดี 
(โรงพยำบำลสังกัดกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข) 

 
หน่วยงาน พ้ืนที่รับผิดชอบ  

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่ในความรับผิดชอบ(เขต)  ได้แก่  ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนำ  หนองแขม  บำงบอน   
ภำษีเจรญิ  บำงแค  บำงพลัด    
- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  สุพรรณบุรี  รำชบุรี  นครปฐม  กำญจนบุรี เพชรบรุี  
ประจวบครีีขันธ์  สมุทรสำคร  สมทุรสงครำม 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา 

- พ้ืนที่ในความรับผิดชอบ(เขต)  ได้แก่ พระนคร  ป้อมปรำบฯ  สมัพันธวงศ์  บำงรัก  
ปทุมวัน  ดุสิต ดินแดง  ห้วยขวำง  พญำไท  รำชเทวี  วังทองหลำง  คลองสำน  สวนหลวง  
พระโขนง  ประเวศ  วัฒนำ  คลองสำมวำ  บำงนำ  สำธร  มีนบุรี  ลำดกระบัง   
หนองจอก  บึงกุ่ม  บำงกะปิ  คันนำยำว  สะพำนสูง  บำงกอกน้อย  คลองเตย  ธนบุรี  
ยำนนำวำ  ทุ่งครุ  จอมทอง  บำงขุนเทียน  รำษฎร์บรูณะ  บำงคอแหลม  บำงกอกใหญ่  
- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  สมุทรปรำกำร  จันทบุรี  ชลบรุี  ระยอง   

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหำสำรคำม  กำฬสินธุ ์

โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  สุรินทร์  นครรำชสีมำ  บุรรีัมย ์ ชัยภูมิ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  นครพนม  สกลนคร  บึงกำฬ 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  ปรำจีนบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรำ  ตรำด 

โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  ก ำแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  อุทัยธำนี  ชัยนำท 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  สงขลำ  พัทลุง  ตรัง  สตูล  ยะลำ  ปัตตำนี  
นรำธิวำส 

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช
นครินทร์ 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  เลย  หนองบัวล ำภู  หนองคำย  อุดรธำนี   

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  อ ำนำจเจริญ  ศรสีะเกษ  ยโสธร  อุบลรำชธำนี  
มุกดำหำร 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  นครศรีธรรมรำช  ชุมพร  สรุำษฎร์ธำนี  ระนอง  
พังงำ  ภูเก็ต กระบี่   

โรงพยาบาลสวนปรุง 
- พ้ืนที่รับผิดชอบ(จังหวัด)  ได้แก่  ตำก  พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  อุตรดติถ์
เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล ำพูน  ล ำปำง  น่ำน  พะเยำ  เชียงรำย  แพร่ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 

- พ้ืนที่ในความรับผิดชอบ(เขต)  ได้แก่  จตุจักร  ลำดพร้ำว  หลักสี่  บำงซื่อ  ดอนเมือง  
บำงเขน  สำยไหม 
- พ้ืนที่รับผิดชอบ (จังหวัด)  ได้แก่  นนทบุรี  ปทุมธำนี  พระนครศรีอยุธยำ  สิงห์บุรี  
อ่ำงทอง  สระบุรี  ลพบุรี  นครนำยก 

 

ข้อมูลจาก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข (มิถุนายน 2558) 

  



 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

ตัวอย่างหนังสือส่งตัวตามค าสั่งศาล ส าหรับเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
 
 
 
 
ที่  (รหัสหน่วยงาน)/ (ชื่อหน่วยงานน าส่ง) 
 (ท่ีอยู่) 

 (วันที่ เดือน พ.ศ.) 

เรื่อง ส่งผู้ต้องขัง/ผู้ป่วย/จ าเลยมาตรวจวินิจฉัย/ตรวจรักษา 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการสถาบัน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งศาล   จ านวน   ๑   ฉบับ 
 2. แบบรายงานพฤติกรรม/อาการผู้ต้องขัง   จ านวน   1   ฉบับ 
 3. ส าเนารายงานพฤติการณ์แห่งคดี   จ านวน   1   ฉบับ (ถ้ามี) 
 4. (อ่ืนๆ)..........   จ านวน      ฉบับ (ถ้ามี) 

ด้วยศาล ได้มีค าสั่งที่  
ส่งตัวผู้ต้องขัง/ผู้ป่วย/จ าเลย (ชื่อ-นามสกุล)  
จ าเลยในคดีอาญาหมายเลขด า/แดงที่ ของศาล  
ความผิดฐาน   
ไปตรวจวินิจฉัยอาการทางจิต/ตรวจรักษาอาการทางจิต ที่โรงพยาบาล/สถาบัน  
พร้อมขอให้แพทย์รายงานผลการตรวจให้ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

(ชื่อหน่วยงานน าส่ง) จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว 
ผู้ต้องขัง (ชื่อ-นามสกุล) มาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย/ตรวจรักษา 
ที่โรงพยาบาล/สถาบัน ในวันที่ ทั้งนี้ ผลการตรวจวินิจฉัย/
ตรวจรักษาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(หัวหน้าหน่วยงาน) 
ต าแหน่ง 

(ชื่อหน่วยงานน าส่ง) 
โทรศัพท.์........./โทรสาร.......... 
  



 

แบบรายงานพฤติกรรม/อาการผู้ต้องขัง 
วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ..................... 

ช่ือเรือนจ า/ทัณฑสถาน................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลผู้ต้องขัง………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

 ประวัติความเจ็บป่วยทางจิตและโรคทางกาย 
(มีประวัติการรักษาโรคทางจิตหรือโรคทางกายหรือไม่ ใครเป็นคนให้ประวัติ โรค/อาการป่วย สถานที่รับการรักษา ระยะเวลา
รักษาก่อนเข้าเรือนจ า การรักษาต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง)  

 ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นเมื่อรับตัว 
(ลักษณะสภาพร่างกาย การเคลื่อนไหว/ความพิการ/ร่องรอยบาดแผล)  

 ผลการประเมินภาวะสขุภาพจิตเมื่อรับตัว 
(พูดคุยโตต้อบรู้เรื่องหรือไม่ สามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ ผลจากแบบคัดกรองโรคจิต แบบประเมินโรคซึมเศรา้และฆ่าตัวตาย ถ้า
ไม่สามารถประเมินได้ให้ระบุเหตผุล)  

 ประวัติการกระท าผิดระเบียบวินัยขณะถูกควบคุมตัวในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
(ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจ า ทะเลาะวิวาท ไม่ท าตามค าสั่ง พยายามหลบหนีจากเรือนจ า)  

 พฤติกรรมและอาการผู้ต้องขังขณะถูกควบคุมตัวภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
อาการทางจิต  
(การรับรู้วันเวลาสถานที่ หูแวว่ ประสาทหลอน หวาดระแวง ความคิดสับสน หลงผิด)  
การสื่อสาร  
(สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ สนทนาร่วมกับผู้อื่นได้เป็นครั้งคราว ไม่พูดกับใครเลย พูดคุยโต้ตอบตรงค าถาม พูดคุยโต้ตอ บไม่ตรง
ค าถาม พูดจาก้าวร้าว ข่มขู่ ใช้ค าหยาบคาย)  
การปรับตัว  
(สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น การผูกมิตร การสนิทสนมกับผู้อื่น สามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ไม่ยุ่งกับใครหรือชอบแยกตัว ท่าทีไม่
เป็นมิตร)  
อารมณ ์  
(ควบคุมอารมณ์ได้ แสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หงุดหงิด ก้าวร้าว เศร้า เสียใจ เครียด หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง กลัว ต่อต้าน สีหน้า
ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์)  
พฤติกรรม  
(ความสามารถในการควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อตนเอง เช่น ท าร้ายร่างกายตนเองด้วยวิธีการต่างๆ การพยายามฆ่าตัวตาย มี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่น เช่น พูดจาข่มขู่ผู้อื่น ท าร้ายร่างกายผู้อื่น ใช้ค าพูดหยาบคายด่าทอผู้อื่น แสดงท่าทางคุกคามผู้อื่น หงุดหงิดส่งเสียง
ดัง มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อทรัพย์สิน ท าลายข้าวของ รื้อค้นส่ิงของ)  
การรับประทานยา  
(ความร่วมมือในการรักษาขณะอยู่ในเรือนจ า รับประทานยาครบทุกวันตามที่แพทย์สั่ง รับประทานยาทุกวันแต่ต้องกระตุ้น รับประทานยาไม่ครบ
ตามแพทย์สั่ง ขัดขืนต่อต้านการรับประทานยา ไม่รับประทานยาเลยทุกมื้อ ซ่อนยา ทิ้งยา ไม่ยอมรับการรักษา)  
การท ากิจวัตรประจ าวัน  
(ความสามารถในการดูแลตนเอง การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การท ากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น อาบน้ า รับประทานอาหาร เปลี่ยน
เสื้อผ้า สามารถดูแลกิจกวัตรประจ าวันของตนเองได้ ต้องกระตุ้นในการดูแลกิจวัตรประจ าวัน ดูแลกิจวัตรประจ าวันของตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยสามารถ
ท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยสามารถท ากิจวตัรประจ าวันได้ด้วยตนเองแต่ต้องมีคนช่วยเหลือ ผู้ป่วยไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวนัได้เลย) 
ผู้ดูแล/ญาติ สัมพันธภาพในครอบครัว  
(มีคนในครอบครัวมาเยี่ยมเยียนสม่ าเสมอ ปฏิเสธการออกไปเยี่ยมญาติ มีคนนอกครอบครัวมาเยี่ยมเยียน ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ป่วยที่มีต่อคน
ในครอบครัว)  
 
 

(ลงช่ือผู้ให้ข้อมูล) 
(ต ำแหน่ง) 

(ลงช่ือหัวหน้ำหน่วยงำน) 
(ต ำแหน่ง) 

 



 

แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี 
วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ..................... 

ช่ือสถานพยาบาลหรือสถานบ าบดัรักษา......................................................................................................................................... 
ช่ือผู้รับการตรวจ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขท่ีผู้ป่วยท่ัวไป (Hospital Number) รับตัวไว้ตั้งแต่วันท่ี……………………………..เดือน....................................พ.ศ...................... 
หน่วยงานน าส่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติความเจ็บป่วย  
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การตรวจสภาพจิตและการด าเนินโรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการทดสอบทางจติวิทยา (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี 
1. ความสามารถในการรับรู้กาล เวลา สถานท่ี บุคคล และสิ่งต่างๆ รอบตัว 

  มีความสามารถ   ไม่มีความสามารถ 
2. ความเข้าใจตระหนักรู้เรื่องราวของข้อกล่าวหา ความสามารถในการเลา่เหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหา และ
ความสามารถในการพดูคุยและตอบค าถามได้ตรงค าถาม 

  มีความสามารถ   ไม่มีความสามารถ 
3. ความสามารถในการรับรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นจากคด ี

  มีความสามารถ   ไม่มีความสามารถ 
4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง 

  มีความสามารถ   ไม่มีความสามารถ 
ผลการประเมิน 

  สามารถต่อสู้คดไีด้   ยังไม่สามารถต่อสู้คดไีด ้
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงนาม ................................................................. 
               (..................................................................) 
                 จิตแพทย์เจ้าของไข้ 
หมายเหตุ (1) การรายงานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ให้รายงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้และขยายเวลาได้อีก

ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 
 (2) การรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ให้รายงานภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รับผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้หรือทุกหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวันหรือให้รายงานโดยไม่ชักช้า 



 

แบบรายงานผลการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยคดี 
วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ..................... 

ช่ือสถานพยาบาลหรือสถานบ าบดัรักษา......................................................................................................................................... 
ช่ือผู้รับการตรวจ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขท่ีผู้ป่วยท่ัวไป (Hospital Number) รับตัวไว้ตั้งแต่วันท่ี……………………………..เดือน....................................พ.ศ...................... 
หน่วยงานน าส่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติความเจ็บป่วย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การตรวจสภาพจิตและการด าเนินโรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการทดสอบทางจติวิทยา (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการบ าบัดรกัษา 

(1) ยอมรับความเจ็บป่วยทางจิต 
  ใช่   ไม่ใช่ 

(2) เข้าใจและมีความสามารถในการรบัการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  ใช่   ไม่ใช่ 

(3) เข้าใจและสามารถจัดการกับความเครียดซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอาการของโรค 
  ใช่   ไม่ใช่ 

(4) มีผู้รับดูแลในชุมชน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการตดิตามการปฏิบัตติัวของผู้ป่วย 
  ใช่   ไม่ใช่ 

(5) มีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่ผู้ป่วยพักอาศัย หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์
และสวสัดิการกรณีที่ไม่มีผูร้ับดูแล เพื่อให้มีการติดตามดูแลผู้ป่วยอยา่งต่อเนื่องหลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยคดี 

  ใช่   ไม่ใช่ 
ความเห็น 

 จ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลหรือสถานบ าบัดรักษาได ้
 จ าเป็นต้องบ าบัดรักษาต่อไป 

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

           ลงนาม ................................................................. 
               (..................................................................) 
                 จิตแพทย์เจ้าของไข้ 
หมายเหตุ 

(1) การรายงานตามมาตรา 37 ให้รายงานภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่วนัที่รับผู้ป่วยคดีไว้ หรือทุกหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็น
อย่างอื่น 

(2) การรายงานตามมาตรา 39 ให้รายงานภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัทีร่ับตัวไว้ หรอืทกุเก้าสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอืน่ 



 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษาโครงการ 
๑. อธิบดีกรมราชทัณฑ์                             ที่ปรึกษาโครงการ 
๒. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย         ที่ปรึกษาโครงการ 
๓. ผู้อ านวยการกองทัณฑวิทยา              ที่ปรึกษาโครงการ 
๔. ผู้อ านวยการกองทัณฑปฏิบัติ             ที่ปรึกษาโครงการ 
๕. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย        ที่ปรึกษาโครงการ 
๖. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล            ที่ปรึกษาโครงการ 
 
คณะท างานโครงการฯ 
๗. นางวิชชุดา คงพร้อมสุข  ผู้อ านวยการกองบริการทางการแพทย์     ประธานคณะท างาน 
๘. นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
๙. นางสาวปฐมาวดี ปัทมโรจน์      นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๑๐.นางสาวศราวลี ชัยจินดา      นักจิตวิทยาช านาญการ                            คณะท างาน 
๑๑.นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม นักจิตวิทยาช านาญการ                            คณะท างาน 
๑๒.นางสาวเทพสุดา  ฟูเมืองปาน นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ     คณะท างาน 
๑๓.นางสาวมณฑิรา  อินทรียงค์ นักจิตวิทยาช านาญการ        คณะท างาน 
๑๔.นายมารุต ศูนย์ตรง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
๑๕.นางสาวสวรินทร์  รื่นเริง      นักจิตวิทยาปฏิบัติการ    คณะท างาน 
๑๖.นายธนรัตน์ มังคุด          นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ        คณะท างาน 
๑๗.นางสาวพรพรรณ ศิลปวัฒนาพร  นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ        เลขานุการและคณะท างาน 
๑๘.นางสาววิมลรัตน์  ตั้งมั่นวทิยศักดิ์   นักจิตวิทยาปฏิบัติการ         ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 


