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Fact 
sheet 

แผนสว่นบคุคลลว่งหนา้และการอนุบาลผูใ้หญ ่ 
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนี้ อธบิายเนือ้หาโดยสรุปเรือ่ง

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้และการอนุบาลผูใ้หญ่ที่

อยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลในรัฐนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรี ่

โดยอธบิายถงึ 

การวางแผนสว่น

บคุคลลว่งหนา้คอื

อะไร 

การตัดสนิใจใหค้วามยนิยอม

ลว่งหนา้ ถอ้ยแถลงการดแูล

ลว่งหนา้ และผูท้ าหนา้ที่

ตัดสนิใจแทน 

เกีย่วขอ้งกับการ

อนุบาลผูใ้หญ่

อยา่งไร 

ผลกระทบตอ่ค าสัง่ใหม้ผีูอ้นุบาล 

หนังสอืมอบอ านาจใหด้ าเนนิการ

ตอ่ และการตัดสนิใจ 

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้  
คอือะไร? 

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ชว่ยใหบ้คุคลวางแผน

อนาคตส าหรับตนเอง ซึง่เป็นการท าใหค้วามตอ้งการ

ดา้นสขุภาพ การเงนิ และรูปแบบการด าเนนิชวีติของ

ตนป็นไปดังทีว่างแผนไวแ้ละมกีารปฏบัิตติาม 

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้นัน้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013  

แผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ 

แผนสว่นบคุคลลว่งหนา้เป็นเอกสารทางกฎหมาย ที่

บันทกึความตอ้งการสว่นบคุคลและความประสงค์

ทางการเงนิของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล

ในกรณีทีส่ญูเสยีความสามารถในการตดัสนิใจในอนาคต 

ซึง่แผนสว่นบคุคลลว่งหนา้นี้ ไมไ่ดม้าแทนทีพ่นัิยกรรม

และใชไ้ดใ้นชว่งชวีติของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้ี

การอนุบาลเทา่นัน้ 

แผนสว่นบคุคลลว่งหนา้จะ 

• ระบวุธิทีีค่ณุตอ้งการจัดการเรือ่งการเงนิและเรือ่ง

สว่นบคุคลของคณุในอนาคต 

• ไมไ่ดม้าแทนทีพ่นัิยกรรมของคณุ 

• มผีลตอ่เมือ่คณุสญูเสยีความสามารถในการ

ตัดสนิใจเทา่นัน้ 

• สามารถยกเลกิ (‘เพกิถอน’) หรอืแกไ้ขได ้

ตลอดเวลาหากคณุยังมคีวามสามารถทางกฎหมาย

ในการยกเลกิหรอืแกไ้ขอยู ่

 

การวางแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ ใชแ้ทนทีห่นังสอืมอบ

อ านาจใหด้ าเนนิการตอ่ (enduring power of 

attorney) ในรัฐนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี

 หนังสอืมอบอ านาจใหด้ าเนนิการต่อ จะไมใ่ชใ้นรัฐ 

นอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรอีกีต่อไป แต่อ านาจในการ

ด าเนนิการต่อทีม่อียูนั่น้ จะยังคงใชไ้ดก้ับอ านาจ

ระหวา่งรัฐ 

แผนสว่นบคุคลลว่งหนา้นัน้อาจมลีักษณะตอ่ไปนี้

ทัง้หมด หรอืบางสว่น 

• การตัดสนิใจใหค้วามยนิยอมลว่งหนา้ 

• ถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้ 

• การแตง่ตัง้ผูท้ าหนา้ทีต่ัดสนิใจแทน 

การตดัสนิใจใหค้วามยนิยอมลว่งหนา้ 

การตัดสนิใจใหค้วามยนิยอมลว่งหนา้ชว่ยใหค้ณุควบคมุ

ขอบเขตและประเภทของการรักษาทางการแพทยท์ีค่ณุ

จะไดรั้บในอนาคตหากคณุไมส่ามารถตัดสนิใจใหต้ัวคณุ

เองได ้

การตัดสนิใจใหค้วามยนิยอมลว่งหนา้มผีลผกูพันทาง

กฎหมาย ซึง่หมายความวา่ แพทย ์ผูอ้นุบาล และผู ้

ตัดสนิใจคนอืน่ๆ จะตอ้งปฏบัิตติามแผนนี ้

ถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้ 

ถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้ ก าหนดความคดิเห็น ความ

ตอ้งการ และความเชือ่สว่นบคุคลของคณุใหเ้ป็น

รากฐานของวธิกีารทีค่ณุตอ้งการใหใ้ครบางคน

ด าเนนิการ หากบคุคลเหลา่นัน้เป็นคนตดัสนิใจใหค้ณุใน

อนาคต 

ซึง่แตกตา่งจากการตัดสนิใจใหค้วามยนิยอมลว่งหนา้ 

ถอ้ยแถลงไมไ่ดก้ าหนดวา่ ผูท้ ีท่ าหนา้ทีต่ัดสนิใจตอ้งท า

อะไรบา้ง แตจ่ะใหค้ าแนะน าทั่วไป โดยสิง่ทีค่ณุระบนัุน้

ข ึน้อยูก่ับตัวคณุเอง 

อยา่งไรก็ตาม เชน่เดยีวกับการตัดสนิใจยนิยอมลว่งหนา้ 

หากคณุมคีวามสามารถในการตัดสนิใจและสามารถท า

เชน่นัน้ได ้คณุสามารถจะ 

• บอกใหผู้อ้นุบาลของคณุหรอืผูท้ีท่ าหนา้ทีต่ดัสนิใจ

คนอืน่ไมใ่หด้ าเนนิการตามถอ้ยแถลงของคณุ 

• ยกเลกิหรอืแกไ้ขถอ้ยแถลงของคณุไดต้ลอดเวลา 
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ผูท้ าหนา้ทีต่ดัสนิใจแทน 

ผูท้ าหนา้ทีต่ัดสนิใจแทนคอืผูใ้หญ่ทีส่ามารถตัดสนิใจ

แทนคณุได ้เมือ่คณุไมส่ามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตัวเองได ้

ซึง่บคุคลนี้ อาจเป็นคูส่มรส บดิามารดา บตุรทีเ่ป็น

ผูใ้หญ่ ญาตสินทิ เพือ่น หรอืบคุคลอืน่ทีค่ณุไวใ้จ 

คณุสามารถแตง่ตัง้ผูต้ัดสนิใจทีเ่ป็นผูอ้ ืน่ ส าหรับการ

ตัดสนิใจทีแ่ตกตา่งกนัในถอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้

ของคณุได ้โดยสิง่ส าคัญคอื คณุตอ้งไวใ้จไดว้า่บคุคล

เหลา่นัน้ด าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของคณุได ้

การอนบุาลและหนงัสอืมอบ
อ านาจใหด้ าเนนิการตอ่ คอือะไร? 

NTCAT ท าอะไรบา้ง 

NTCAT สามารถแตง่ตัง้ผูอ้นุบาลเพือ่ใหต้ัดสนิใจ

บางอยา่งแทนบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หญ่ทีบ่กพรอ่งใน

ความสามารถในการตัดสนิใจ หากพสิจูน์ไดว้า่มคีวาม

จ าเป็น 

หากคณุมแีผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ หรอืมหีนังสอืมอบ

อ านาจใหด้ าเนนิการตอ่จาก Northern Territory Civil 

and Administrative Tribunal (NTCAT) ในขณะที่

ตัดสนิใจคณุตอ้งค านงึวา่ 

• คณุตอ้งการผูอ้นุบาลหรอืไม ่

• NTCAT ควรออกค าสั่งใหม้กีารอนุบาลหรอืไม ่

• หากคณุจ าเป็นตอ้งมคี าสั่งใหม้กีารอนุบาล ค าสั่งนัน้ 

ควรระบเุงือ่นไขอะไรไวบ้า้ง  

NTCAT ตอ้งออกค าสัง่ใหม้กีารอนุบาลทีท่ าใหผู้อ้นุบาล

มอี านาจในเรือ่งนัน้ๆ หากใครคนหนึง่มอี านาจตามแผน

สว่นบคุคลลว่งหนา้หรอืมหีนังสอืมอบอ านาจให ้

ด าเนนิการตอ่แลว้ 

นอกจากนี้ NTCAT ยังเป็นหน่วยงานเพยีงหน่วยงาน

เดยีวทีม่อี านาจในการเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิแผนสว่น

บคุคลลว่งหนา้ นอกเหนือจากผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่

ใหม้กีารอนุบาลทีเ่ป็นคนเขยีนแผนนี้เอง 

สิง่ท ีผู่อ้นุบาลตอ้งท า 

ผูท้ าหนา้ทีต่ัดสนิใจใดๆ ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตาม

พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013

และผูอ้นุบาลใดๆ ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตามพระราชบัญญัต ิ

Guardianship of Adults Act 2016 จะตอ้งปฏบัิตติาม
ถอ้ยแถลงการตัดสนิใจยนิยอมลว่งหนา้ หรอืถอ้ย

แถลงการดแูลลว่งหนา้ของคณุ 

 น่ันก็เพือ่ใหค้ณุแน่ใจวา่ การตัดสนิใจ ความเชือ่ ความ

คดิเหน็ และความตอ้งการตา่งๆ ของคณุ จะไดรั้บการ

เคารพและปฏบัิตติาม หากคณุบกพร่องในความสามารถ

ในการตัดสนิใจ 

หากคณุมถีอ้ยแถลงการดแูลลว่งหนา้ และไดแ้ตง่ตัง้ผู ้

อนุบาลไวแ้ลว้ ผูอ้นุบาลของคณุตอ้งใชอ้ านาจของตน

เพือ่ใหถ้อ้ยแถลงของคณุเป็นผล แมว้า่จะไมไ่ดท้ าเพือ่

ผลประโยชนส์งูสดุของคณุกต็าม 

 ผูท้ีท่ าหนา้ทีตั่ดสนิใจสามารถถกูหา้มไมใ่หท้ าใหถ้อ้ย

แถลงเป็นผลในสถานการณ์ทีจ่ ากดัเท่านัน้ โปรดดู

มาตรา 23 ของพระราชบัญญัต ิ

จะเกดิอะไรขึน้หาก NTCAT ไมท่ราบ

เรือ่งแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้? 

หาก NTCAT ไมท่ราบเกีย่วกับแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้

หรอืหนังสอืมอบอ านาจใหด้ าเนนิการตอ่ เมือ่ NTCAT 

ออกค าสัง่ใหม้กีารอนุบาล ค าสัง่นัน้อาจไมม่ผีลตาม

กฎหมาย 

ทันททีีส่ามารถปฏบัิตไิดห้ลังจากทีผู่อ้นุบาลหรอืผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) ทราบวา่มแีผน

สว่นบคุคลลว่งหนา้หรอืหนังสอืมอบอ านาจให ้

ด าเนนิการตอ่ผูอ้นุบาลหรอืผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ตอ้ง

ขอให ้NTCAT ประเมนิค าสั่งการอนุบาลใหมอ่กีครัง้ 

 โปรดดูมาตรา 52 ของพระราชบัญญัต ิGuardianship 

of Adults Act เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013 

• พระราชบัญญัต ิPowers of Attorney Act 1992 

• คูม่อื Understanding guardianship guide ของเรา 

หากคณุมคี าถามใดๆ โปรดตดิตอ่เราที่ 

 1800 810 979  

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 

  

 


