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 Fact 
sheet 

ท าความเขา้ใจกบัพระราชบญัญตั ิNT Guardianship of  
Adults Act  เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

พระราชบัญญัต ิNT Guardianship of Adults Act 2016 

มผีลบังคับใชต้ัง้แตวั่นที ่28 กรกฎาคม 2016 เอกสาร

ขอ้เท็จจรงิฉบับนีอ้ธบิายถงึ 

พระราชบัญญัตนิี้ 

ควบคมุอะไร 

ภาพรวมและหนา้ทีต่า่งๆ ของผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ และ NTCAT 

ครอบคลมุเรือ่ง

อะไรบา้ง 

การตัดสนิใจตามหลักการเป็นผู ้

อนุบาล 

ประเภทของค าสั่ง

มอีะไรบา้ง 

ค าสั่งชัว่คราวและค าสั่งระหวา่ง

รัฐ และค าสั่งส าหรับคนหนุ่มสาว 

พระราชบญัญตันิ ี ้ควบคมุอะไร? 

ภาพรวมของพระราชบญัญตั ิ

Guardianship Act 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act จะชว่ยเหลอื

ประชาชนทีบ่กพร่องในความสามารถในการตัดสนิใจซึง่

เป็นผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืในการตดัสนิใจเกีย่วกับ

เรือ่งสว่นบคุคลและเรือ่งทางการเงนิ 

พระราชบัญญัตนิี้ครอบคลมุถงึบคุคลทีม่คีวามบกพร่อง

ทางกระบวนการคดิจากสาเหตใุดๆ รวมถงึ ความ

เจ็บป่วยทางจติใจ ภาวะสมองเสือ่ม ความบกพร่องทาง

สตปัิญญา หรอื จากการไดรั้บการบาดเจ็บทีส่มอง 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act ใหค้วามส าคญักับ

ความเป็นอยูโ่ดยรวมของผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีาร

อนุบาล สทิธมินุษยชน และอสิรภาพพืน้ฐาน และท าใหรั้ฐ

นอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ีปฏบัิตสิอดคลอ้งกบัอนุสญัญา

สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิอง คนพกิาร (United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act  

• จัดตัง้ส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the 

Public Guardian) ซึง่ด าเนนิงานอยา่งอสิระ และมี

เจา้หนา้ทีท่างกฎหมายทีด่ าเนนิงานอยา่งอสิระใน

ฐานะผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ 

• แนะน าหลักการการอนุบาลทีค่รบถว้น 

• โอนอ านาจในการตัดสนิคดจีากศาลทอ้งถิน่ไปยัง

Northern Territory Civil and Administrative 

Tribunal (NTCAT) 

 

หนา้ทีข่องผูอ้นบุาลทีร่ฐัแตง่ต ัง้ (Public 
Guardian) 

เจา้หนา้ทีท่างกฎหมายทีด่ าเนนิงานอยา่งอสิระทีรู่จั้กใน

ฐานะผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) เป็นผู ้

ควบคมุดแูลการอนุบาลในรัฐนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี

ผผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ 

• ใหข้อ้มลูแกผู่อ้นุบาลและประชาชนทีก่ าลงัคดิวา่

ตอ้งการการอนุบาล 

• สง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ ส าหรับผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลซึง่มผีูแ้ทนตัวผูอ้นุบาล

เอง และสมาชกิในครอบครัว 

• ด าเนนิการในฐานะผูอ้นุบาลใหก้ับผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลเมือ่ไดรั้บการแตง่ตัง้โดย NTCAT 

• ศกึษาคน้ควา้และชว่ยใหค้วามรูด้า้นการอนุบาลแก่

ประชาชน 

• ตรวจสอบเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการอนุบาล 

 พระราชบัญญัต ิGuardianship Act ระบอุ านาจและ

หนา้ทีรั่บผดิชอบต่างๆ ของผูอ้นุบาล 

หนา้ทีข่อง NTCAT 

อ านาจส าหรับการอนุบาลไดย้า้ยจากศาลทอ้งถิน่ไปยัง 

NTCAT ซึง่หมายความวา่ การยืน่ค ารอ้งขอค าสัง่ใหม้ผีู ้

อนุบาล (guardianship order) ปัจจบัุนสง่ไปที ่NTCAT 

เพือ่ตดัสนิ 

NTCAT จะเป็นผูอ้อกค าสั่งใหม้ผีูอ้นุบาลทีเ่หมาะสมกับ

สถานการณข์องผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลให ้

มากทีส่ดุ โดยค าสั่งจะระบถุงึเรือ่งสว่นบคุคล หรอืเรือ่ง

การเงนิทีผู่อ้นุบาลมอี านาจในการจัดการและขอ้จ ากดัใดๆ 

 โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์www.ntcat.nt.gov.au เพือ่

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ เกีย่วกับการยืน่ค ารอ้ง การยกเลกิ 

หรอืการประเมนิค าส่ังใหม้กีารอนุบาลใหม ่

NTCAT สามารถแตง่ตัง้ผูอ้นุบาลหนึง่คนหรอืหลายคน

ใหแ้กผู่ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล ซึง่ผู ้

อนุบาลอาจจะเป็น 

• ผูอ้นุบาลผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Trustee) 

(ส าหรับเรือ่งทางการเงนิ) 

• ผูใ้หญ่ทีม่คีณุสมบัตทิีม่อีาย ุ18 ปีข ึน้ไป 

• ผูม้คีณุสมบัตดิังกลา่วขา้งตน้รวมกนั 
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พระราชบญัญตัคิรอบคลมุเรือ่ง
อะไรบา้ง? 

หลกัการของการอนบุาล  

หลักการของการอนุบาลระบกุรอบในการตัดสนิใจทีผู่ ้

อนุบาลทกุคนตอ้งปฏบัิตติาม หลักการนี้ ระบวุา่ผูอ้นุบาล

จะตอ้งท าส ิง่เหลา่นี้เสมอ 

• ด าเนนิการเพือ่ ‘ผลประโยชน์สงูสดุ’ ของผูใ้หญ่ที่

อยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

• ใชอ้ านาจของตนในทางทีจ่ะจ ากดัอสิรภาพของ

ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลในการ

ตัดสนิใจและด าเนนิการใหน้อ้ยทีส่ดุ 

• พจิารณาความคดิเห็นและความประสงคข์องผูใ้หญ่

ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีร่ะบไุวท้ัง้ใน

ปัจจบัุนและในอดตี 

• ชว่ยเหลอืผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล

ในการตัดสนิใจเองหากเป็นไปได ้

ผูอ้นุบาลตอ้งด าเนนิการตามค าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act และค าสัง่อืน่ๆ ของ 

NTCAT 

 โปรดดูมาตรา 4 ของพระราชบัญญัต ิGuardianship Act 
เกีย่วกับหลักการของการอนุบาลทีร่ะบไุวอ้ยา่งละเอยีด 

อ านาจในการตดัสนิใจดา้นการ

รกัษาพยาบาล 

ผูอ้นุบาลอาจไดรั้บอ านาจในการตัดสนิใจหลายอยา่ง 

รวมถงึการตัดสนิใจดา้นการรักษาพยาบาล ส าหรับ

ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีต่นท าหนา้ที่

ตัดสนิใจแทน 

พระราชบัญญัตนิี้ใหค้ าจ ากัดความของกา รักษาพยาบาลไว ้

กวา้งมาก ผูอ้นุบาลทีม่อี านาจในเรือ่งการรักษาพยาบาล

โดยทั่วไปจะเห็นดว้ยกับการรักษาพยาบาลที ่

• เกีย่วขอ้งกับยาสลบทั่วไป การท าใหค้นไขส้งบดว้ย

วธิทีีค่ลา้ยกนั หรอืการใหย้าทีม่ผีลตอ่ระบบประสาท

สว่นกลาง 

• จ าเป็นตอ้งใหแ้พทยห์รอืทนัตแพทยด์ าเนนิการหรอื

ควบคมุ 

• จ าเป็นตอ้งใชใ้บสั่งยาจากแพทยเ์พือ่สัง่ยา 

• เป็นการรักษาแบบตอ่เนื่อง เป็นประจ า หรอืเป็นสว่น

หนึง่ของแผนการรักษา 

การตดัสนิใจดา้นการรกัษาพยาบาลทีม่ ี

ขอ้จ ากดั 

การตัดสนิใจดา้นการรักษาพยาบาลบางอยา่ง สามารถ

ท าไดโ้ดย NTCAT เทา่นัน้ เราเรยีกการตัดสนิใจเหลา่นี้

วา่ การตัดสนิใจดา้นการรักษาพยาบาลทีม่ ี‘ขอ้จ ากัด’ 

(restricted) ซึง่ไดแ้ก ่

• การด าเนนิการตา่งๆ ทีส่ง่ผลใหเ้ป็นหมัน 

• การยตุกิารตัง้ครรภ ์

• การตัดเนื้อเยือ่ทีจ่ะไมง่อกขึน้ใหมอ่กีครัง้เพือ่ปลกู

ถ่ายใหก้ับบคุคลอืน่ 

• การรักษาพยาบาลเพือ่การวจัิยทางการแพทย ์

• การรักษาพยาบาลอืน่ๆ ทีม่ขีอ้บังคับระบวุา่อยูใ่น

ขอ้จ ากัด 

 

 

 

 

 โปรดดูมาตรา 8 ของพระราชบัญญัต ิGuardianship 
Act (การตัดสนิใจดา้นการรักษาพยาบาลทีม่ขีอ้จ ากดั 
(restricted health care decisions)) 

 โปรดดูมาตรา 4 ของพระราชบัญญัต ิTransplantation 
and Anatomy Act 2011 (เนือ้เยือ่ทีไ่มส่ามารถงอก
ขึน้ใหมไ่ด ้(non-regenerative tissue)) 

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้  

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ชว่ยใหบ้คุคลวางแผน

อนาคตส าหรับตนเอง ซึง่เป็นการท าใหค้วามตอ้งการ

ดา้นสขุภาพ การเงนิ และรูปแบบการด าเนนิชวีติของตน

เป็นไปดงัทีว่างแผนไวแ้ละมกีารปฏบัิตติาม หากหมด

ความสามารถในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง 

ไดม้กีารปรับขอ้มลูของพระราชบัญญัต ิAdvance 

Personal Planning Act 2013 ใหเ้ป็นปัจจบัุน เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัต ิGuardianship Act แลว้ 

 โปรดอา่นเอกสารขอ้เท็จจรงิ ในหัวขอ้ ‘แผนสว่นบคุคล
ล่วงหนา้และการอนุบาลผูใ้หญ’่ หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์
www.advancepersonalplanning.nt.gov.au 

ประเภทของค าส ัง่มอีะไรบา้ง? 

ค าส ัง่ใหม้กีารอนบุาลช ัว่คราว (เรง่ดว่น) 

NTCAT สามารถออกค าสั่งชัว่คราวไดใ้นขณะทีก่ าลังรอ

ค าตัดสนิค ารอ้งอยู ่หากเชือ่ตามสมควรไดว้า่ ผูใ้หญ่ที่

ถูกเสนอใหม้กีารอนุบาลนัน้มคีวามสามารถในการ

ตัดสนิใจบกพร่อง และตอ้งมผีูอ้นุบาลอยา่งเร่งดว่น 

ค าส ัง่ใหม้กีารอนบุาลระหวา่งรฐั 

พระราชบัญญัตนิี้อนุญาตให ้NTCAT จดทะเบยีนค าสัง่

ใหม้กีารอนุบาลระหวา่งรัฐได ้ซึง่เป็นการขจัดความ

จ าเป็นในการยืน่ค ารอ้งขอการอนุบาลในรัฐนอรเ์ทริน์เทร์

รทิอรซี ้าซอ้นอกี หากมคี าสัง่ในเขตอ านาจการตดัสนิคดี

จากรัฐอืน่ของประเทศออสเตรเลยีอยูแ่ลว้ 

ค าส ัง่ใหม้กีารอนบุาลส าหรบัคนหนุม่สาว 

NTCAT สามารถออกค าสัง่ใหม้กีารอนุบาลใหบ้คุคลทีม่ี

อาย ุ17 ปีไวส้ าหรับเมือ่บคุคลนัน้อายคุรบ 18 ปี โดยมี

วัตถุประสงคเ์พือ่ท าใหก้ารถ่ายเทอ านาจในการตัดสนิใจ

ตัง้แตวั่ยเด็กจนถงึวัยผูใ้หญ่ใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่ 

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013 

• พระราชบัญญัต ิTransplantation and Anatomy 
Act 2011 

• คูม่อื Understanding guardianship ของเรา 

 หากคณุมคี าถามใดๆ โปรดตดิต่อเราไดท้ี่ 

 

 

 

1800 810 979   
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