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 Fact 
sheet 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการของการอนุบาลผูใ้หญ ่ 
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 ระบ ุ

หลักการตา่งๆ ในการตดัสนิใจทีผู่อ้นุบาลทกุคนตอ้ง

ปฏบัิตติาม เอกสารฉบับนี้อธบิายถงึ 

หลักการตา่งๆ 

ครอบคลมุเรือ่ง

อะไรบา้ง 

วัตถุประสงคข์องหลักการ และ

ใชห้ลักการเหลา่นี้กับใครไดบ้า้ง 

คณุควรพจิารณา

เรือ่งอะไรบา้ง 

ปัจจัยตา่งๆ เชน่ รูปแบบการ

ด าเนนิชวีติ และการป้องกนัจาก

อันตราย 

คณุมวีธิตีัดสนิใจ

อยา่งไรวา่อะไร

เหมาะสม 

แนวทางทีจ่ะท าใหค้ณุม่ันใจวา่

การตัดสนิใจของคณุนัน้ยตุธิรรม

และเป็นประโยชน ์

ใครบา้งทีส่ามารถ

ไดรั้บประโยชน์

จากการตัดสนิใจ

ของคณุ 

การชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่นอกเหนือจาก

ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาล 

ถอ้ยแถลงการดแูล

ลว่งหนา้มผีลตอ่

หนา้ทีข่องคณุ

อยา่งไร 

ความส าคัญและผลกระทบของ

ถอ้ยแถลงเหลา่นีท้ีม่ตีอ่คณุ 

หลกัการตา่งๆ ครอบคลมุเรือ่ง
อะไรบา้ง? 

ผูอ้นุบาลมหีนา้ทีท่างกฎหมายในการตัดสนิใจแทน

ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลอยา่งเหมาะสม

ในเรือ่งตา่งๆ ทีผู่ใ้หญ่คนดงักลา่วขาดความสามารถใน

การตัดสนิใจดว้ยตัวเอง 

หลักการอนุบาลตา่งๆ จะระบกุรอบการตดัสนิใจ เพือ่ชว่ย

ให ้ผูอ้นุบาลพจิารณาวา่อะไรคอื ‘ผลประโยชนส์งูสดุ’ 

ของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล เมือ่

จ าเป็นตอ้งตัดสนิใจ 

หลักการตา่งๆ ใชก้ับทกุคนทีใ่ชอ้ านาจของตนตาม

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act ซึง่ไดแ้ก ่

• ผูอ้นุบาลทีบ่คุคลแตง่ตัง้เองทกุคน 

• ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Trustee) 

• Northern Territory Civil and Administrative 

Tribunal (NTCAT) 

 

เป็นเรือ่งส าคญัทีค่ณุควรท าส ิง่ตอ่ไปนี้เมือ่คณุจ าเป็นตอ้ง

ตัดสนิใจใหผู้ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าส่ังใหม้กีารอนุบาล 

• พยายามเขา้ใจความคดิเห็นและความประสงคข์อง

ผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าส่ังใหม้กีารอนุบาล 

• ค านงึถงึขอ้ควรพจิารณาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

• ชั่งน ้าหนักพขอ้ควรพจิารณาตา่งๆ ทีค่ณุเชือ่อยา่งมี

เหตผุลวา่มคีวามเหมาะสมภายใตส้ถานการณต์า่งๆ 

• ตัดสนิใจใหผู้ใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าส่ังใหม้กีารอนุบาล

อยา่งดทีีส่ดุ 

 โปรดดูมาตรา 4 ของพระราชบัญญัต ิGuardianship 

Act ส าหรับรายการละเอยีดในเรือ่งหลักการอนุบาล 

คณุควรพจิารณาเรือ่งอะไรบา้ง? 

รปูแบบการด าเนนิชวีติและการด ารงชวีติ

โดยไมต่อ้งพึง่พาใคร 

คณุควรพจิารณาปัจจัยตา่งๆ เชน่ 

• ความคดิเห็นและความประสงคข์องผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีแ่จง้ไวท้ัง้ในปัจจบัุนและอดตี 

• ความพงึพอใจและความตอ้งการของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลในดา้นรูปแบบการด าเนนิชวีติ 

• ความสามารถของผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีาร

อนุบาลในการด ารงรักษาและใชอ้สิรภาพในทางเลอืก 

• ศักยภาพของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาลทางอารมณ์ ร่างกาย สังคม และสตปัิญญา 

• ความสามารถของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาลในการด าเนนิชวีติและเป็นสว่นหนึง่ของ

ชมุชนทั่วไป   

• ความสขุและความเป็นอยูท่ัง้หมดของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

• ความคดิเหน็และความประสงคข์อง ‘บคุคลผูม้สีว่น

ไดเ้สยี’ คนใดๆ ส าหรับผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ให ้

มกีารอนุบาล 

 โปรดดูเอกสารขอ้เท็จจรงิในหัวขอ้ ‘ผูอ้นุบาลคอืใคร?’ 

ส าหรับตัวอยา่งของ ‘บคุคลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี’  

การใหเ้กยีรตแิละการปกป้องจากอนัตราย 

คณุตอ้งตดัสนิใจเพือ่ใหม่ั้นใจไดว้า่ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาล  

• ไดรั้บการดแูลอยา่งเหมาะสม รวมถงึการดแูล

สขุภาพ และการดแูลสขุอนามัย 

• ไดรั้บการปกป้องจาก การท ารา้ย การละเลย การ

กระท าทารุณและการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตัว 

• ไดรั้บการปฏบัิตดิว้ยเกยีรตแิละความเคารพ 
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นอกจากนัน้ ผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลยัง

มสีทิธทิีจ่ะคาดหวังวา่คณุจะ 

• เก็บรักษาขอ้มลูเกีย่วกับตนไวเ้ป็นความลับและเป็น

สว่นตัว 

• ปกป้องสมบัตแิละทรัพยส์นิของตนจากการสญูหาย 

การใชใ้นทางทีผ่ดิ หรอืความเสยีหาย 

คณุมวีธิตีดัสนิใจอยา่งไรวา่ 
อะไรเหมาะสม? 

ในการตัดสนิใจวา่อะไรเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ นัน้ 

คณุตอ้งใชอ้ านาจของคณุในทางที ่  

• มขีอ้จ ากัดนอ้ยทีส่ดุตอ่อสิรภาพของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลในการตดัสนิใจและ

การด าเนนิการ 

• ใหค้วามสนับสนุนแกผู่ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีาร

อนุบาลมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดใ้นการชว่ยตัดสนิใจ 

 โปรดตดิตอ่ส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of 
the Public Guardian) หากคุณตอ้งการความ
ชว่ยเหลอืในดา้นการตัดสนิใจ  

การตดัสนิใจของคณุสามารถ 
เป็นประโยชนก์บัผูอ้ ืน่ไดห้รอืไม?่ 

คณุสามารถใชอ้ านาจของคณุในทางทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่

ใครบางคนนอกเหนือจากผูใ้หญอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีาร

อนุบาลได ้หากผลประโยชน์นัน้ 

• คลา้ยกับผลประโยชน์ทีผู่ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ให ้

มกีารอนุบาลไดใ้หไ้วเ้มือ่ครัง้ทีผู่ใ้หญค่นดังกลา่วยัง

มคีวามสามารถในการตัดสนิใจ 

• คอืผลประโยชน์ทีค่ณุอาจคาดหมายไดอ้ยา่งมี

เหตผุลวา่เป็นส ิง่ทีผู่ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาลจะให ้

• มคีวามเหมาะสมกับสถานการณต์า่งๆ 

• ไมไ่ดส้ง่ผลรา้ยอยา่งมนัียส าคญัตอ่ผลประโยชน์

สงูสดุของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

ตัวอยา่งเชน่ อาจเป็นการเหมาะสมส าหรับคณุในการจัด

การเงนิของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล ให ้

เป็นคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษาของบตุรของผูใ้หญ่คน

ดังกลา่วถงึแมว้า่การท าเชน่นี้จะ 

• ไมไ่ดส้ง่ผลประโยชน์ตอ่ผูใ้หญค่นดงักลา่วโดยตรง 

• หมายความวา่จะไมม่เีงนิไวเ้พือ่การใชจ้า่ยส าหรับ

ผูใ้หญ่คนดังกลา่ว 

 โปรดตดิตอ่ NTCAT หรอืส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐ

แตง่ตัง้ หากคุณไมแ่น่ใจเกีย่วกับการตัดสนิใจ 

 

 

 

 

 

จะเกดิอะไรขึน้หากผูใ้หญท่ีอ่ยู่
ภายใตค้ าส ัง่ใหม้กีารอนบุาลม ี
ถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้อยู่
แลว้? 

ถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้ (advance care statement) 

ระบอุยา่งเป็นทางการถงึเรือ่งความคดิเห็น ความ

ประสงค ์และความเชือ่ตา่งๆ ของบคุคลหนึง่ ในกรณีที่

ใครบางคนตอ้งตดัสนิใจใหก้ับบคุคลนัน้ในอนาคต ผูค้น

จะเขยีนถอ้ยแถลงเหลา่นี้ในขณะทีต่นยังคงมี

ความสามารถในการตัดสนิใจ 

หากผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีค่ณุเป็น

ตัวแทนใหไ้ดท้ าถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้ไวแ้ลว้ คณุ

ตอ้งใชอ้ านาจของคณุเพือ่ใหถ้อ้ยแถลงนัน้เป็นผล คณุ

ตอ้งท าตามถอ้ยแถลงนี้ ถงึแมว้า่จะไมใ่ชก่ารท าเพือ่

ผลประโยชนส์งูสดุของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาลก็ตาม 

คณุสามารถโตแ้ยง้ถอ้ยแถลงนี้ไดเ้ฉพาะในกรณทีี ่

• ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลสามารถ

และระบตุามกฎหมายไดว้า่ ไมต่อ้งการใหถ้อ้ย

แถลงนี้มผีล 

• มสีถานการณ์อืน่ๆ ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัต ิ

Advance Personal Planning Act 2013 

 โปรดดูเอกสารขอ้เท็จจรงิของเราในหัวขอ้ ‘แผนสว่น

บคุคลล่วงหนา้ และการอนุบาลผูใ้หญ’่ และมาตรา 3 
และ 23 ของพระราชบัญญัต ิAdvance Personal 
Planning Act 

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013 

• คูม่อื Understanding guardianship ของเรา 

 
หากคณุมคี าถามใดๆ โปรดตดิต่อเราไดท้ี่ 
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