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ค ำจ ำกัดควำม 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ในการใช้แนวทางการบริการผู้รับบริการนิติจิตเวชตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 จึงได้มีการอธิบายค าจ ากัดความต่างๆ ดังนี้ 
ผู้รับบริกำรนิติจิตเวช หมายถึง บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชและมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมหรือความเป็นธรรมทางสังคม 
ผู้รับบริกำร/ผู้ถูกส่งตรวจ หมายถึง ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย พยาน จ าเลย ผู้ต้องขังหรือนักโทษที่ผู้น าส่ง ส่งมาตาม
กระบวนการยุติธรรมเพ่ือประเมินสภาพจิตในคดีอาญา 
ทีมสหวิชำชีพ หมายถึง บุคลากรที่ท างานด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช 
นักจิตวิทยาคลินิก/จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบ าบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 
คณะผู้ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำทำงนิติจิตเวช หมายถึง คณะบุคคลในทีมสหวิชาชีพที่ท าหน้าที่ตรวจ
วินิจฉัย บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้รับบริการนิติจิตเวช ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ซ่ึง
ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก/จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบ าบัด/
เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 
งำนจิตเวชชุมชน หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการ ครอบครัว ชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้อง ในการช่วยให้ผู้รับบริการนิติจิตเวชสามารถกลับสู่ชุมชนและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ปกติสุข ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม โดยให้บริการขณะอยู่โรงพยาบาลรวมถึงการดูแลต่อเนื่องหลังกลับสู่ชุมชน 
งำนประสำนงำนระหว่ำงรักษำ หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานอ่ืนภายนอกโรงพยาบาล โดยการติดต่อทางโทรศัพท์หรือการท าหนังสือราชการถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้รับบริการนิติจิตเวช เช่น ต ารวจ เรือนจ า ศาล ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 
สถานพินิจและหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 
กำรประกันตัว หมายถึง การยื่นหลักทรัพย์หรือต าแหน่งของบุคคลเพื่อรับผู้ต้องหาออกมาจากการกักขัง และ
เป็นการรับรองว่าผู้ต้องหาจะอยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
ควำมสำมำรถในกำรต่อสู้คดี หมายถึง ความสามารถของผู้ต้องหา หรือจ าเลยในการ 

 รับรู้ตนเองต้องคดีอะไร 

 รับรู้ถึงความหนักเบาของโทษที่จะได้รับ 

 สามารถเข้าใจขั้นตอนการด าเนินคดี 

 สามารถให้ปากค าต่อกระบวนการยุติธรรมได้ 

 สามารถร่วมมือกับทนายความในการปกป้องสิทธิ์ของตนเอง 

 

 

 

 

 



แนวทางการบรกิารผูร้บับริการนติิจติเวชตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 14 

โรงพยาบาลจิตเวชพษิณโุลก 

 

กฎหมำยส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
 

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 14 
ในระหว่างท าการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าผู้ต้องหา หรือจ าเลยเป็น ผู้วิกลจริต 
และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้น เสร็จแล้ว
ให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยค า หรือให้การว่าตรวจได้ผลเป็นประการใด 
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหา หรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งด
การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถต่อสู้คดีได้ และให้ส่งตัวผู้
นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือผู้อื่นที่เต็มใจไปดูแลรักษาก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร กรณีท่ีศาลงดการไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณา ดั่งบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีเสียชั่วคราวก็ได้ 
สำระส ำคัญ 
กรณีท่ีหน่วยงานน าส่งเห็นว่าขณะก่อคดีผู้รับบริการน่าจะมีอาการทางจิตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้การ
พิจารณาหรือการตัดสินคดีอาจเกิดความไม่เป็นธรรมจึงส่งมาให้ท าการตรวจวินิจิฉัยทางนิติจิตเวช ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีเพ่ือพิจารณาว่า 
1. ขณะก่อคดีนั้นมีสภาพจิตเป็นอย่างไร 
2. รู้ผิดชอบในการกระท าหรือไม่ 
3. ปัจจุบันนี้ต่อสู้คดีได้หรือไม่ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
และจะต้องส่งผลการตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวชให้หน่วยงานน าส่งทราบและหน่วยงานน าส่งอาจเรียกแพทย์ไป
เป็นพยานในชั้นศาลเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับบริการอาการทุเลาหรือสงบ จึงจะจ าหน่ายโดยแจ้งให้หน่วยงานน าส่งมา
รับผู้รับบริการกลับไปด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
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ข้อบ่งช้ีกำรรับไว้และส่งต่อ 
 

1.1 ข้อบ่งชี้กรณีรับไว้แบบผู้ป่วยใน 
1.1.1 ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย พยาน จ าเลย ผู้ต้องขังหรือนักโทษท่ีผู้น าส่ง ส่งมาตามกระบวนการยุติธรรมถูกสงสัย
ว่ามีอาการทางจิตหรือญาติร้องขอว่ามีอาการทางจิต หรือมีประวัติการรักษาอาการทางจิต 
1.1.2 บุคคลที่ศาลส่ง เพ่ือต้องการทราบผลการตรวจวินิจฉัย ความสามารถในการต่อสู้คดี ความรับผิดชอบใน
คดีอาญา 
1.1.3 ไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อนทางกายรุนแรง 
 
1.2 ข้อบ่งชี้กรณีรับไว้แบบผู้ป่วยนอก 
1.2.1 ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย พยาน จ าเลย หรือนักโทษท่ีถูกส่งประเมินสภาพจิตในคดีอาญาตามท่ีศาลระบุว่าต้อง
อยู่ในเรือนจ าเท่านั้น หรือกรณีท่ีมีคดีโทษรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการหลบหนี เช่น นักโทษประหาร ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยที่มีประวัติก่ออาชญากรรมคดีรุนแรงต่อเนื่องหลายคดี 
1.2.2 กรณีท่ีแพทย์พิจารณาว่าสามารถท าการประเมินและวินิจฉัยโดยทีมสหวิชาชีพแบบผู้รับบริการนอกได้ 
เนื่องจากมีข้อมูลครบถ้วน มีหลักฐานที่จะวินิจฉัยทั้งทางคลินิกและกฏหมายได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถส่งตรวจ ทดสอบและได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้โดยเร็ว หรือกรณีผู้รับบริการมีการ 
ประกันตัว 
 
1.3 ข้อบ่งชี้กรณีส่งต่อ 
กรณีผู้รับบริการมีภาวะแทรกซ้อนทางกายรุนแรง ที่สถานบ าบัดรักษาไม่สามารถดูแลผู้รับบริการได้ 
ควรส่งให้สถานบ าบัดรักษาอ่ืนดูแลรักษาจนกว่าอาการจะดีขึ้น จึงน ากลับมาเข้าสู่กระบวนการนิติจิตเวชแบบ 
ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก 
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บทบำทหน้ำที่ทีมสหวิชำชีพ 
 

แพทย์ 
1. สัมภาษณ์ผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ /ผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับประวัติการเจ็บป่วยทางจิตเวช การเจ็บป่วย 
ทางกาย พัฒนาการ ประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
2. ตรวจสภาพจิตและตรวจทางระบบประสาทหรือระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. สั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางจิตวิทยา 
4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประวัติความเจ็บป่วยด้านจิตเวชและโรคทางกาย พฤติกรรมคดี 
5. วินิจฉัยทางการแพทย์และให้การรักษา 
6. ให้การรักษาเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจมีโรคแทรกซ้อนทางกายที่ควรรักษาอย่างเร่งด่วน 
หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
7. เข้าประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช 
8. สรุปการวินิจฉัยทางนิติจิตเวชตามวัตถุการน าส่ง 
9. ให้ปากค า/เป็นพยานศาล 
พยำบำล 
1. รับเอกสารพร้อมผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ ตรวจสอบวัตถุประสงค์การน าส่ง 
2. ประเมินภาวะฉุกเฉินทางกายและจิต 
3. รวบรวมข้อมูลการใช้สิทธิบัตรและประสานเจ้าหน้าที่การเงิน 
4. คัดกรองผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการนิติจิตเวช 
5. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจและข้อมูลประเด็นทางกฎหมาย 
6. ปฏิบัติการพยาบาลตามสภาพปัญหา และความต้องการตามมาตรฐานการพยาบาลนิติจิตเวช 
7. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับอาการผู้รับบริการตั้งแต่แรกรับจนถึงวันประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช 
8. ร่วมเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในวันประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวชตามวัตถุประสงค์การน าส่ง 
นักจิตวิทยำ 
1. ลงทะเบียนรับผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ 
2. ด าเนินการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก 
3. วิเคราะห์และแปลผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
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4. การประเมินอ่ืนๆ เพ่ือการให้ข้อเสนอะแนะ ถ้ามี เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง 
5. รายงานผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
6. เสนอความคดิเห็นตามวัตถุประสงค์การน าส่ง 
นักสังคมสงเครำะห์ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการส่งตัวจากหนังสือน าส่ง 
2. สัมภาษณ์ผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบประวัติส่วนตัว ประวัติการใช้สารเสพติด 
ประวัติการประสบอุบัติเหตุ ประวัติการท าร้ายตนเอง บุคลิกภาพเดิม ประวัติครอบครัวและความเจ็บป่วยทาง
จิตและการรักษาทางจิตเวช ประวัติการกระท าความผิดในอดีต 
3. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบพฤติกรรมคดี 
4. เยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา การด าเนินชีวิตของผู้รับบริการ/ผู้
ถูกส่งตรวจจากเพ่ือนบ้าน ชุมชน 
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5. ก าหนดวันประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช 
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจวินิจฉัย และบ าบัดรักษาทางนิติจิตเวช เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ข้อมูลที่จะน าเข้าประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช 
7. ร่วมเสนอข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในวันประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวชตามวัตถุประสงค์การน าส่ง 
8. รวบรวมและสรุปผลการตรวจวินิจฉัยของทีม 
9. ส่งรายงานผลการตรวจวินิจฉัยให้หน่วยงานน าส่งทราบ 
นักกิจกรรมบ ำบัด 
1. ลงทะเบียนรับผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
2. สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ พร้อมสัมภาษณ์ประวัติ เช่น ภูมิล าเนา การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ การเปลี่ยนงาน การใช้สารเสพติด ความเจ็บป่วยในอดีต และพฤติกรรมการประกอบคดี 
3. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจกรรมด้วยแบบประเมิน COTE หรือ MOHO 
4. รวบรวมข้อมูลผู้รับบริการและบันทึกลงในแบบบันทึกประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช 
5. รายงานข้อมูล อภิปรายผล และให้ความเห็นในที่ประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช 
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ให้การบริการแบบผู้ป่วยนอก/ใน เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนบริการรวบรวมข้อมูลและประเมินแต่ละวิชาชีพ และ
สิ้นสุดที่การเตรียมจ าหน่ายซึ่งมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 
รับเอกสำร/บริกำรเวชระเบียน หมายถึง การรับตัวผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
บริการจัดท าแฟ้มเวชระเบียน หรือค้นแฟ้มเวชระเบียนในกรณีเป็นผู้ป่วยเก่าเพ่ือการตรวจวินิจฉัย หรือ
บ าบัดรักษา 
กำรคัดกรอง หมายถึง การประเมินอาการฉุกเฉินทางกาย-จิต การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคัดแยก
ประเภทผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ เพ่ือประกอบการประเมินและตัดสินใจของแพทย์ในการให้บริการแบบผู้ป่วย
นอก/ใน 
พบจิตแพทย์/แพทย์ผู้รับผิดชอบ หมายถึง การประเมินเบื้องต้นของแพทย์ เพ่ือพิจารณาการให้ บริการแบบ
ผู้ป่วยนอก/ใน 
บริกำรผู้ป่วยนอก หมายถึง กระบวนการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน นิติจิตเวชแบบ
ผู้ป่วยนอกของคณะผู้ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาทางนิติจิตเวช 
บริกำรผู้ป่วยใน (นิติจิตเวช) หมายถึง การรับผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจไว้เป็นผู้รับบริการในตามเกณฑ์การ
บ่งชี้การรับไว้เป็นผู้ป่วยใน เพ่ือการรวบรวมข้อมูลและประเมินแต่ละวิชาชีพ การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช การรายงานผลการตรวจวินิจฉัย การเตรียมจ าหน่าย 
กำรจ ำหน่ำย หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาล โดยแพทย์อนุญาต 
ญาติหรือผู้น าส่งรับกลับ โดยผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจกลับไปด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม (กรณีคดีไม่
สิ้นสุด) หรือกลับไปอยู่ในชุมชน (กรณีคดีสิ้นสุด) 
ให้ปำกค ำ/เป็นพยำนศำล หมายถึง บุคคลในคณะผู้ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาทางนิติจิตเวช ได้รับ
หมายเรียกหรือหมายศาลให้ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวช และข้อเสนอแนะต่างๆ 
เกี่ยวกับการบ าบัดดูแลผู้รับบริการที่ถูกน าส่งตรวจ ต่อต ารวจ ศาล แล้วแต่กรณี 
การตดิตามผลคด ีหมายถึง การติดตามผลการด าเนินคดีของผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจจากผู้น าส่งเพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการดูแลต่อเนื่อง 
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กำรให้บริกำรแบบผู้ป่วยนอก/ใน เริ่มต้นตั้งแต่ข้ันตอนบริการรวบรวมข้อมูลและประเมินแต่ละวิชาชีพ และ
สิ้นสุดที่การเตรียมจ าหน่ายซึ่งมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
รวบรวมข้อมูลและประเมินแต่ละวิชำชีพ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานของแต่ละ
วิชาชีพ เพ่ือการวางแผนวินิจฉัย บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเตรียมการจ าหน่าย (กรณีเป็นผู้รับบริการ
ใน) ตามสภาพปัญหาความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ 
บ ำบัดรักษำและฟื้นฟสูมรรถภำพ หมายถึง กระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้
ผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ สามารถกลับไปด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมหรือกลับไปด าเนินชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้ 
ประชุมวินิจฉัยทำงนิติจิตเวช หมายถึง การประชุมของคณะผู้ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาทางนิติจิตเวช 
ประกอบด้วยจิตแพทย์อย่างน้อย 2 คน (จิตแพทย์เจ้าของไข้ 1 คน และจิตแพทย์ที่ไม่ใช่เจ้าของไข้อีก 1 คน) 
และวิชาชีพอ่ืนๆ วิชาชีพละ 1 คน เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยทางนิติจิตเวชในกรณีผู้รับบริการที่ต้องการผลการตรวจ
ทาง 
นิติจิตเวช 
รำยงำนผลกำรตรวจวินิจฉัย หมายถึง การสรุปผลการประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวชของคณะผู้ตรวจวินิจฉัย
และบ าบัดรักษาทางนิติจิตเวช ตามวัตถุประสงค์ของการน าส่ง และส่งรายงานนั้นแก่ผู้น าส่งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรในรูปเอกสารทางราชการ 
เตรียมจ ำหน่ำย หมายถึง การเตรียมความพร้อมผู้รับบริการ/ผู้ถูกส่งตรวจ ญาติ ชุมชน ผู้น าส่งให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโรค อาการเตือน การดูแลให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาต่อเนื่องเพ่ือป้องกันอาการทางจิต
ก าเริบและก่อคดีซ้ า 
กำรติดตำมหลังจ ำหน่ำย หมายถึง การติดตามดูแลผู้รับบริการหลังจ าหน่ายกลับสู่ชุมชน ตาม “แนวทำงกำร
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรก่อควำมรุนแรง (Serious Mental Illness With High risk to 
ViolenceI) ส ำหรับสถำบัน/โรงพยำบำลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภำพจิต” ร่วมกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ และ
เครือข่ายใน/นอกระบบบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการบ าบัดรักษาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมบริหารจัดการและช่วยเหลือเมื่อผู้รับบริการมีอาการทางจิตก าเริบให้เข้าสู่การรักษา ตาม พ.ร.บ. 
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

 


