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หนาที่ของแพทยที่ขึ้นทะเบียนในแพทยสภา 

 แพทยตองทําใหผูปวยเชื่อถือและไววางใจวาสามารถดูแลชีวิตและการอยูดีมสีุขของตนไดโดยการประกอบ

วิชาชีพซึ่งคงไวดวยมาตรฐานของเวชปฏิบัติที่ดโีดยเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะ

ของความเปนแพทยทานจะตองปฏิบัตดิังนี ้  

 - ใหถือเอาการดแูลผูปวยของทานเปนกิจเบื้องตน 

 - ดูแลผูปวยดวยความสุภาพและเห็นอกเห็นใจ 

 - เคารพในศักดิศ์รีและความลับของผูปวย 

 - รับฟงและเคารพในความคดิเหน็ของผูปวย 

 - ใหขอมูลดานการดูแลรักษาในทางที่เขาใจไดงาย 

 - เคารพในสิทธิผูปวยทีส่ามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการรักษา 

 - เพิ่มพูนความรูและทักษะทางการแพทยใหทันสมัยอยูเสมอ 

 - หยั่งรู หรือสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเองได 

 - ตองซื่อสัตยและทรงคาตอการเชื่อถือ 

 - เคารพและปกปองขอมูลที่เปนลับ 

 - ตองมั่นใจวาความเชื่อในสวนบุคคลจะไมทําใหเกิดการเบี่ยงเบนหรือลําเอียงตอการรักษา 

 - กระทําโดยเร็วที่จะปกปองผูปวยตอความเสีย่ง หากทานมีเหตุผลที่เชื่อไดวาทานหรือแพทยผูรวมงานอาจ

ไมเหมาะตอเวชปฏิบัตินั้นๆ 

 - หลีกเลีย่งในการใชความเปนแพทยในทางที่ผดิหรือไมควร และ 

 - ทํางานกับแพทยผูรวมงานในทางที่เปนผลดีทีส่ดุแกผูปวย 

 จากสาระทั้งหมดขางตน แพทยตองไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติที่ไมยตุธิรรมตอผูปวยหรือแพทย

ผูรวมงาน และทานตองพรอมในการแสดงความบริสุทธ์ิใจตอการกระทําของทานอยูเสมอ 

 
 



คํานํา 
 ศัลยปฏิบัติที่ด(ีGood Surgical Practice) ไดจัดข้ึนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานทีด่ีในทางปฏิบัต ิโดยเขียนอยู

ในพื้นฐานแหงเหตุและผลที่ปฏบัิติไดของศัลยแพทย เพื่อใหเกิดการเตมิเตม็สิ่งทีพ่ึงกระทําของศัลยแพทยทั้งหลายที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  

 ศัลยปฏิบัติที่ด(ีGood Surgical Practice) เขียนขึ้นเริ่มแรกเพื่อศัลยแพทย และแพทยประจําบานศัลยกรรม

ที่ปฏิบัติงานทางคลินกิทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชนอยางไรกต็าม สิ่งที่เสนอไวยงักอใหเกดิผลดตีอผูปวยโดยรวม และ

หวังวามาตรฐานดังกลาวจะเปนกรอบปฏิบัตสิาํหรับศัลยแพทยที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติ หรืออาจใชในการประเมิน

ดานศลัยปฏิบัตดิวย 

 เปนที่ทราบกันดวีา ศัลยปฏิบัติทีด่ี(Good Surgical Practice) นั้น นอกจากจะประกอบดวยการกระทําที่มี

เหตุและผลของศัลยแพทยในแตละคนแลว ยังขึ้นกับการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังตองมีทรัพยากร และ

เวลาที่เพียงพอ 

 ศัลยแพทยเปนผูที่ตองรับผดิชอบในมาตรฐานการดูแลผูปวย ดังนั้น หากทรัพยากรใดๆที่ขาดอันอาจเปน

ผลกระทบตอความปลอดภยัของผูปวยแลว เปนหนาที่ของศัลยแพทยจะตองแจงหรือรายงานใหผูบริหารที่เกี่ยวของ

ไดทราบ 

 เปนที่เขาใจไดวา เอกสารเชนนี้อาจมีขอกําหนดมากเกินหรือคลมุเครือ แตกส็ามารถใชเปนเอกสาร

มาตรฐานเพื่อสะทอนถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของศัลยแพทยนั้นๆได 

 การควบคมุดูแลดานเวชศาสตรคลินกิ 

สามารถเปนคํานิยามทีก่ําหนดเปนโครงรางสําหรับองคกรภาครฐัและเอกชนยึดปฏิบัติเพื่อใหเกดิความนาเช่ือถอืใน

การพัฒนาดานคุณภาพของการบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหไดคณุภาพที่ดีและความปลอดภยัสูงสดแกประชาชนโดย

จัดใหมสีภาพแวดลอมที่สามารถเอื้อตอการบริการที่เปนเลิศอยางทั่วถึง 

        เวชปฏิบัติที่มุงเฉพาะดานคลินกิขึ้นกับการปกครองแพทยโดยแพทย 

การประเมิน (Appraisal) 

 กระบวนการประเมินจะเปนการเปดโอกาสใหแพทยไดสนทนาถกแถลงกันอยางเปนทางการในดานบทบาท

ของแพทยและดานเวชปฏิบีติ  แพทยมีบทบาทสองดานที่จะพัฒนาปรับปรุงดานเวชปฏิบัติใหดีขึน้เสมอใน

ขณะเดียวกันก็จะตองเรียนรูและทราบถึงดานดอยอยางรวดเร็ว  

การประเมินจะยึดตาม7หัวขอหลักของศัลยปฏิบัติที่ด ีเพื่อเปนมาตรฐานที่ศัลยแพทยทุกทานตองปฏิบัติ ดังนี้  

1 การดูแลรักษาที่ด(ีGood clinical care) 

2 การธํารงมาตรฐานศัลยปฏิบตัิที่ด(ีMaintaining good surgical practice) 

3. การสอน การฝกอบรม และการกํากับดูแล(Teaching  training and supervising) 

4. ความสมัพันธกับผูปวย(Relationships with patient) 

5. การทํางานกบัแพทยผูรวมงาน(Working with colleagues) 

6. ความซื่อสตัยตอการปฏิบัติในวิชาชีพ (Probity in professional practice)  

7.)ดานสุขภาพ(Health) 



1  การดูแลรักษาที่ดี(Good clinical care) 
1.1 เพื่อใหไดมาตรฐานในศลัยปฏิบัติทีด่ีศลัยแพทยตองใหบริการทางการแพทยที่ดีดังนี ้ 

ตองทําใหเช่ือมัน่ไดวา ผูปวยจะไดรับการดูแลตามลําดับความสาํคัญของภาวะทางคลินกิเปนอันดับแรก 

ตองสื่อสารกับผูปวยดวยความเห็นใจ และเขาใจไดชัดเจน การดูแลจะตองไดรับการยินยอมของผูปวยและญาติ (ผูค้าํ

จุน) และผูปกครองในกรณีที่ผูปวยยังไมบรรลุนติภิาวะ 

ทําหัตถการดานศัลยกรรมไดในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 -ใหการดูแลผูปวยในกรณีทีไ่มเรงดวน และโดยทําหัตถการในชวงระยะเวลาที่ศัลยแพทยทั่วไปพึงปฏิบัต ิ

 - ใหเช่ือมั่นไดวา ผูปวยไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและการกระทําจําเพาะหรือพิเศษใดๆที่จําเปน จะตอง

อยูในวิสยัของสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัย 

 - ใหเช่ือมั่นไดวา หนวยงานของทานมีทรัพยากรทุกดานพรอมเพือ่ความปลอดภยัของผูปวยดานการรักษา

ในกรณีที่ยังไมพรอม สามารถที่จะเลื่อนกําหนดการรักษาออกไปไดเมื่อ หากการขาดซึ่งทรัพยากรที่อาจทีผลกระทบ

ตอความปลอดภัยของผูปวย ถอืเปนหนาที่ของศัลยแพทยที่ตองทําเรื่องรายงานตอประธานฝายบริหารและ

ผูอํานวยการ 

 - ใหเช่ือมั่นไดวา ผูปวยสามารถไดรับการดูแลหลงัการผาตัดไดอยางถกูตอง ขอมูลดานการรักษาที่เกี่ยวของ

ตองไดรับการบนัทึกโดยเร็ว และตองไดรับการบอกเลาในระหวางทีมผูรักษา ผูปวยและญาติ (ผูค้ําจุน) ตามความ

เหมาะสม  

 คําวาผูค้ําจุนผูปวย (supporter) ที่ใชในเอกสารนี้ทั้งหมด หมายถึง ญาติ ผูดูแล หรือเพื่อนที่ไดรับการรับรอง

โดยผูปวยทีต่องการใหมสีวนรวมในการรับรูขอมูลการรักษา/การผาตดั ขอมูลจะไดรับการบอกเลาตอผูค้ําจุนไดเมื่อมี

การยินยอมของผูปวยเทานั้น และตองมกีารบันทึกช่ือของผูค้ําจนุไวในเวชบันทึกของผูปวยอยางชัดเจน 

 - ใหเช่ือมั่นไดวา เมื่อมกีารจําหนายผูปวยออกจากการดูแลในโรงพยาบาล ขอมูลในการดูแลตนเองตอง

ไดรับการบอกเลาแกผูปวยหรือผูดูแลอยางเหมาะสม 

 - ใหเช่ือมั่นไดวา คําแนะนําใดๆในการที่จะหยุดหรือยกเวนการรักษา (เชน การชวยฟนคืนชีพ) ตองนํามา

ปรึกษากับผูปวย หรือครอบครัวผูปวยกอน โดยแพทยระดับอาวุโสที่เหมาะสมที่ไดรับมอบหมาย 

 ตองรับผูปวยสงตอจากแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ศลัยแพทยรวมหรือจากแผนกฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุไวในการ

ดูแล หากศลัยแพทยตกลงที่จะดูแลผูปวยโดยไมผานการสงตอ แพทยตองแจงผูปวยใหทราบวา แพทยเวชปฏิบัติ

ทั่วไปที่ดูแลผูปวยอยูจะไดรับรายงานการรกัษาที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 ศัลยแพทยตองพรอมที่จะนําความรูและทักษะของแพทยผูอ่ืนเขารวมในการรกัษา หรือสงตอผูปวยไปให

ศัลยแพทยทานอื่นหรือสถาบันอ่ืนที่พรอมกวาทั้งดานทรัพยากรและทักษะ ในภาวะที่เหมาะสม 

 -พึงทราบถึงแนวทางการรักษา ฉบับลาสดุในสวนของโรคในสาขาวิชาแหงตนและขอแนะนําตางๆที่กําหนด

ไว หากศลัยแพทยไมไดกระทําตาม แนวทางการรักษาหรือไดกระทําแบบอื่น ตองอธิบายดวยเหตุและผลแกผูปวยใน

การกระทํานั้นๆพรอมบันทึกในเวชระเบียน และ 

 -ตองถกแถลงกบัผูปวยและผูค้ําจุนเกี่ยวกับการรักษาทางเลือกอ่ืนรวมถึงการดูแลรักษาโดยไมผาตัด( Non-

operative care) และใหบันทึกเหตุผลของการตดัสินใจไวในเวชบันทึกดวย 



1.2 การรักษาในภาวะฉุกเฉิน 

 การดูแลในภาวะฉุกเฉินนับเปนสวนสําคัญของศัลยปฏิบัตศิัลยแพทยที่อยูเวรจะตอง 

 -ยอมรับวาผูปวยนั้นอยูในความรับผิดชอบของตน ที่ทําการประเมินและรักษาดูแลผูปวยทุกรายอยาง

ตอเนื่อง จนกระทั่งผูปวยถูกสงตอแกแพทยทานอื่น 

 -ตองเตรยีมพรอมใหตดิตามตัวไดภายในโรงพยาบาล หรืออยูในรัศมีที่จะใหคําปรกึษาไดตลอดระยะเวลา

ในหนาที่ 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ทานสามารถตอบสนองการติดตามตวัเพื่อดูแลรักษาผูปวยไดในทันที 

 -ตองทราบถึงขั้นตอนการสงตอผูปวยไปยังหนวยฉุกเฉินอื่นเพื่อการรักษาภาวะฉกุเฉินตอไดอยางปลอดภัย 

เมื่อสภาวะของผูปวยรุนแรงหรือซับซอนเกินกําลังความสามรถและ ประสบการณของศัลยแพทยผูใหการดูแล

เบื้องตน หรือการขาดทรัพยากรในการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

 -มีความมั่นใจในความสามารถของแพทยประจําบานศัลยกรรมหรือแพทยที่ยังอยูในการฝกอบรมอื่นๆและ

แพทยใชทุน กอนที่จะมอบใหดูแลรักษาหรือทําการผาตดัแทนตนในภาวะฉุกเฉิน  

              -ใหเชื่อมั่นไดวา การจดัเวรจะไดรับการประกาศลวงหนา และการเปลี่ยนแปลงเวรในการดูแลเปนกรณพีิเศษ

จะตองประกาศหรือจัดการใหทราบไดอยางอยางชัดเจนและทั่วถึง 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา การสงเวรแกศลัยแพทยในทีม เพื่อการดูแลผูปวยตอ จะตองกระทําอยางเปนทางการ 

 -การทําหัตถการที่ไมคุนเคยในภาวะฉุกเฉินจะกระทําไดตอเมื่อไมมีทางเลือกการรักษาวิธีอื่น หรือไมอาจหา

ศัลยแพทยที่มีประสบการณมากกวาได หรืออาจเกิดความเสีย่งตอชีวิตผูปวยหากทําการเคลื่อนยายหรือสงตอผูปวย

ไปใหศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญ 

1.3 การดูแลผูปวยเดก็ 

 ศัลยแพทยตอง 

 -เปนผูที่ไดรับการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทีเ่กี่ยวของเทานั้นและมีประสบการณในการดูแลรักษา 

ยกเวนในกรณีฉกุเฉิน 

 -สื่อสารกับพอแม หรือผูปกครองเด็กหรือผูปวย จนกวาจะเขาใจชัดเจนและปกปองความลับผูปวย 

1.4 การปลกูถายเนื้อเยื่อและอวัยวะ(Organ and tissue transplantation) 

 ศัลยแพทยที่ทําการปลกูถายเนือ้เยื่อหรืออวัยวะตอง 

 -ไมขัดตอกฎหมาย,หลักจรยิธรรมและกระทําตามคําแนะนําที่กําหนดไวในขอบังคับที่เกีย่วกับการปลูกถาย

อวัยวะอยางเครงครัด 

 -ใหพิจารณาเลือกผูรับบริจาคเนือ้เยื่อหรืออวัยวะโดยอาศัยพื้นฐานของความเหมาะสมทางการแพทย 

 -ตองแจงผูรับบริจาคถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลการรักษาอยางชัดเจนในการลงนามยินยอม 

 -ตองแจงแกผูบริจาคอวัยวะที่มีชีวิตถึงความเสีย่งและผลที่ได รวมท้ังผลท่ีเปนประโยชนและความเสี่ยงตอ

ผูรับบริจาคอวัยวะทราบอยางชัดเจนซึ่งการบริจาคอวยัวะของผูที่ยังมีชีวติจะตองไมเปนการใหโดยการถูกบังคับหรือ

เพื่อหวังสิ่งตอบแทน และ 



 -เมื่อมีการใชอวยัวะจากผูเสยีชีวติจะตองกระทําตามระเบียบปฏบัิติที่กําหนดไวในขณะนั้น เชน ใบยินยอม

ในขอตกลงการบริจาคอวัยวะลวงหนา การยินยอมของญาติ และหนังสือรับรองภาวะสมองตาย เปนตน   

1.5 การบันทึกและเก็บรักษารายงาน 

 ศัลยแพทยจะตอง 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา เวชระเบียนจะตองบันทึกดวยลายมือที่อานงาย สมบูรณ และบันทึกเหตกุารณตามเวลาที่

เกิดขึ้นจริง และมีรายละเอียดทีม่ีหลกัฐานประจําตัวผูปวยชัดเจน  

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ทีมศลัยแพทยจะตองลง วันเวลา และลงชื่อกํากับที่อานออก เมือ่มีการบันทึกแรกรับผูปวย

และตองลงบันทึกเมื่อมกีารปลีย่นแปลงทางคลินกิของผูปวยทกุครั้ง 

 -ลงบันทึกชื่อของแพทยที่อาวุโสสูงสดุของการตรวจเยี่ยมผูปวยหลังผาตัดแตละคร้ัง 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ตองมกีารบันทึกโดยทีมศลัยแพทยเมื่อมีเหตุการณที่สําคัญทางคลินกิ และมีการสื่อสารกับ

ผูปวยหรือผูค้ําจุนทุกครั้ง (เชน การพยากรณโรค หรือผลแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึนในขณะนั้น) และเมื่อมกีาร

เปลี่ยนแปลงการรักษาจะตองบันทึกเสมอ 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา การเขียนรายงานการผาตัดตองอานงาย (หากเปนไปได ใหใชการพิมพ) ใบรายงานการ

ผาตดัตองแนบไปกับรายงานผูปวยทั้งใน หองพักฟน และหอผูปวย และตองมีขอความที่มีรายละเอียดพอเพยีงตอ

การดูแลตอเนื่องของแพทยทานอื่น ซ่ึงการบันทึกควรประกอบดวย 

  -วันและเวลา 

  -หัตถการเปน elective หรือ ฉุกเฉิน 

  -ชื่อ ศัลยแพทยและแพทยผูชวย 

  -ชื่อหัตถการ หรือ วิธีการผาตัด 

  -การลงแผลผาตดั 

  -การวินิจฉยัหลังผาตดั 

  -สิ่งที่ตรวจพบในการผาตัด 

  -ปญหาและผลแทรกซอนในระหวางการผาตดั 

  -หัตถการเพิม่เตมิที่กระทําขึ้นพรอมเหตผุล 

 -รายละเอียดของเนื้อเยื่อที่ถกูตดัออก ,ที่เสริมเขาไปหรือที่ปรับเปลี่ยน 

  -ลงลกัษณะอวัยวะเทียมหรือช้ินสวนเทียมที่ใชพรอมรหัสหมายเลข 

  -รายละเอียดของวิธีการปดแผล 

  -การลงชื่อกํากับของศัลยแพทย 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา การเขียนรายงานการดําเนินโรค (follow-up note) ตองมีรายละเอียดเพยีงพอที่แพทยทาน

อ่ืนสามารถประเมินและรักษาไดอยางตอเนื่อง 

 
2 การธํารงมาตรฐานศลัยปฏบิัติที่ด(ีMaintaining good surgical practice) 
 ศัลยแพทยทุกทานตองธํารงไวซึ่งองคความรูและความชํานาญในหัตถการอยางตอเนื่อง โดย 



 -หมั่นศกึษาวิทยาการในวารสารทางการแพทยใหทันสมยัเสมอ 

 -เขารวมหรือมีสวนรวมในการประชุมที่จัดขึ้นในหมูแพทยสายวิชาชีพเดียวกันและที่เกี่ยวของ 

 -เขารวมประชุมวิชาการกับแพทยสหสาขาอื่น เชน พยาธิแพทย รังสีแพทย แพทยทางมะเร็งวิทยา เปนตน 

 -ปฏิบัติใหครบตามขอกําหนดของการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องที่กําหนดโดยราชวิทยาลยัและรายงานให

ราชวิทยาลยัรับทราบ 

 -ใหมกีารจัดเก็บขอมูลอยางเปนทางการของสถานภาพ รวมทั้งตาํแหนงหนาที่ของศัลยแพทยใหสมบูรณ 

และทันสมัย 

2.1 การธํารงไวซ่ึงการประกอบวิชาชีพทางศัลยกรรม 

 ศัลยแพทยทุกทานตอง 

 -มีสวนรวมในการประเมินประจําปตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 -มีสวนรวมในการไตสวนและการตรวจสอบในระดับชาติ  

 -มีสวนรวมในการประชุม morbidity/mortality และการประชุมตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

ศัลยแพทยทุกทานควร 

 -ตระหนักถึงผลที่เกิดในทันทีของการผาตัด และเขารวมตรวจสอบผลระยะยาวของการผาตดั 

 -รับทราบผลการตรวจสอบจากกลุมศัลยแพทย ในกรณีที่ความเหน็หลักแตกตางกนัสามารถขอคําแนะนํา

จากศลัยแพทยผูอื่นได 

 -รวมเสนอประสบการณการประกอบวิชาชีพทางศัลยกรรมของทานในกระบวนการตรวจสอบ 

 -บันทึกการผาตดัของทานและเก็บในรูปแบบที่ตรวจสอบไดและ 

 -รูตัวเองเมื่อไมพรอมปฏิบัติงานอันเนื่องจากการเหนื่อยลา ไมสบาย หรืออยูภายใตอิทธิพลของเครื่องดื่ม

ผสมแอลกอฮอลหรือยา 

2.2เหตกุารณและกรณีอันไมพึงประสงค (adverse events) 

 ศัลยแพทยควรแจงใหผูปวยทราบถึงเหตกุารณและกรณอัีนไมพึงประสงคตางๆที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการ

ดูแลรักษาและรายงานแกผูบังคบับัญชาและในกรณีที่จําเปนใหรายงานตอที่ประชุมกรรมการตรวจสอบของ

โรงพยาบาลและองคกรแพทย****  

 ศัลยแพทยทุกทานตองตระหนักถึงคําเตือน เชน “ระวัง” (“alert”) หรือ “อันตราย” (“hazard”) ที่ตดิไวใน

เครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทยตางๆ ที่กําหนดโดย องคการอาหารและยา(อย.)**** หากเกิดเหตกุารณไมพึง

ประสงคที่เกิดจากขอบกพรองของอุปกรณนั้นๆ จะตองรายงานตออย.เสมอ 

2.3 เทคนิคใหม 

 เทคนิคใหม ประกอบดวย 

 -วิธีผาตัดแบบใหม หรือที่พัฒนาข้ึนดวยตนเอง 

 -วิธีผาตัดทีด่ดัแปลงไปอยางมากจากหตัถการเดิมทีย่อมรับกันแลว และ 

 -การนําเสนอวิธีการผาตัดใหมที่ยังไมเคยกระทํามากอน 



 เมื่อจะทําการผาตัดดวยเทคนคิใหมอยางใดอยางหนึ่งตองคํานึงถึงผลอันเกดิตอผูปวยวาเปนสิ่งสําคัญทีส่ดุ 

ดังนั้น ศัลยแพทย จะตอง 

 -วิเคราะหปญหาดานเทคนคิกับเพื่อนรวมงานอื่นที่มีประสบการณในกลุมผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ และ

ผูอํานวยการทางการแพทยเปนอันดับแรก 

 -กระทําตามขั้นตอนตามที่บัญญัติไวโดยคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล  

 -ใหแจงตอสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

 -ตองเชื่อไดวา ผูปวยและผูค้ําจุนรับรู เทคนิคผาตดัที่ใชเปนของใหม โดยมีการอธิบายรายละเอียดชดัเจน

กอนที่จะมีการยนิยอมเปนลายลกัษณอกัษร 

 -ตองเปดเผยและดําเนินการอยางโปรงใสตอทีม่าของแหลงทุนที่ใชในการพัฒนาเทคนิคใหม 

 -มีการตรวจสอบผลและความคบืหนาของเทคนิคใหม กับกลุมศลัยแพทยรวมสาขาวิชาชีพ 

 -ในสภาวะที่กระทําได ใหบรรจุการฝกอบรมที่จําเปนของเทคนิคใหมนี ้

 -ชวยฝกอบรมเทคนิคใหมแกศัลยแพทยทานอื่น และ 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา อุปกรณหรือเครือ่งมือแพทยใหมทุกชิ้นจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากอย.หรือรับรอง

โดยหนวยงานทีม่ีอํานาจหนาที่ของสถาบันเปนการเฉพาะในหนวยงานเทานั้น 

 
3 การสอน การฝกอบรม และการกํากับดูแล(Teaching, training and supervising) 
 ศัลยแพทยมีหนาที่รับผิดชอบสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู ทั้งในดานการสอนแสดง การฝกอบรม 

และการกํากับดแูล แกนักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน และแพทยอื่นๆ 

 -ควรจะตองมกีารกําหนดตัวผูฝกอบรมอยางถกูตองตามกฎระเบียบ 

3.1 นักศกึษาหรอืนิสิตแพทย (Medical students) 

 ศัลยแพทย ควร 

 -อธิบายใหผูปวยทราบวา ผูปวยมสีิทธิที่จะปฏิเสธการใหนักศึกษาเขารวมในการสอน ซ่ึงการปฏิเสธนั้นจะ

ไมมีผลลําเอยีงในดานการรกัษาไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

 -แนะนําตัวนักศกึษาตอผูปวยกอนเสมอ 

 -เช่ือมั่นไดวาความเปนสวนตัวและความลับของผูปวยจะคงไดรับการปกปดและนักศึกษาตองเขาใจและ

เคารพในขอกําหนดนี้อยางเครงครัด และ 

 -เช่ือมั่นไดวา เมือ่นักศึกษามีสวนรวมในการตรวจพิเศษหรือทําหัตถการตางๆกับตัวผูปวย ภายใตการดม

ยาสลบหรือการระงับปวดโดยผูปวยไมรูสกึตัว จะตองไดรับการยนิยอมของผูปวยในการเขารวมของนักศกึษาอยาง

เต็มขอบเขต  

3.2 แพทยผูรับการฝกอบรมทางศัลยกรรม (Surgical trainees) 

 ศัลยแพทยที่ปรึกษาตองรับผดิชอบในงานหรือการกระทําที่มอบหมายใหแกผูฝกอบรมและแพทยผูอ่ืน

กระทําแทนทั้งหมด 

 ศัลยแพทยจึงควร 



 -มอบหนาที่และความรับผิดชอบแทนแก แพทยประจําบาน หรือแพทยฝกอบรมอืน่ๆ เฉพาะแพทยที่มี

ความรูความสามารถเทานั้น 

 -แจงใหแพทยผูรับการฝกอบรมไดทราบวาเมื่อไร จําเปนตองขอคําแนะนําและความชวยเหลือจาก

ศัลยแพทยอาวุโส 

 -อยูภายในหองผาตดัตลอดการผาตดัจนกวาทานจะพอใจไดวา ศัลยแพทยผูฝกอบรมมคีวามสามารถ

เพียงพอในการดําเนินหัตถการตอไปโดยไมตองพึ่งการกํากับดแูลในขณะนั้น 

 -พรอมเสมอในการใหคาํปรึกษา/ชวยผาตดั ตลอดเวลาขณะอยูเวร ยกเวนเมื่อมกีารมอบหมายใหศัลยพทย

ทานอื่นทําหนาที่แทน              

 -เช่ือมั่นไดวา ศลัยแพทยฝกอบรมมกีารกรอกประวัติปจจุบันการปฏิบัติงานของตนเองใหสอดคลองกับ

ระเบียบปฏิบัติของราชวิทยาลยัศัลยแพทยซ่ึงจะตองถกูตอง อานออก และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 

             -เขาฝกอบรมหลกัสตูรแพทยศาสตรศกึษาหรือเทียบเทาและหลักสูตรการประเมินผลเมือ่ทําหนาที่เปนแพทย

ที่ปรึกษาในการฝกอบรม 

 -ใชมาตรการอยางมีเหตผุลเปนขั้นตอนเพื่อใหมัน่ใจไดวา แพทยผูรับการฝกอบรมนั้นมคีวามเหมาะสม

เพียงพอในการรบัผิดชอบงาน โดยไมอยูในสภาพรางกายที่เหนือ่ยลา ไมสบาย หรืออยูภายใตอทิธิพลของเครื่องดื่ม

ผสมแอลกอฮอล หรือยา และ 

 -เช่ือมั่นไดวา การเฝาตดิตาม และการประเมินศัลยแพทยผูรับการฝกอบรมจะกระทําอยางสม่ําเสมอ ทั่วถึง 

ถี่ถวน ซื่อสตัย เปดเผย ดวยความสภุาพ  

3.3 ศัลยแพทยที่ไมไดเปนที่ปรึกษา (Non-consultant career grade surgeons) 

 ศัลยแพทยควร 

 -เช่ือมั่นไดวาศลัยแพทยที่ไมไดเปนที่ปรึกษาจะไดรับการแตงตั้งตามมาตรฐานของระดับที่มีการรับรองแลว 

 ศัลยแพทยที่ไมไดเปนที่ปรึกษา ตอง 

 -กระทําหนาที่ตามมาตรฐานที่บัญญัติไวในเอกสารนี ้              

 -ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบแทนศัลยแพทยที่ปรึกษาของตน 

 -ไดรับการกําหนดและรับทราบขอบเขตความรับผิดชอบในนามของศัลยแพทยทีป่รึกษาและกิจกรรมที่ไดรับ

การคาดหวังวาจะปฏิบัติเองไดและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

3.4 ศัลยแพทยผูปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราว (Locum surgeons) 

 ศัลยแพทยที่ปรึกษาที่ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพเดียวกัน หรือสาขาที่ใกลเคยีงที่สุด ตองเชื่อมั่นไดวา ศัลยแพทย

ผูปฏิบัติหนาที่แทนช่ัวคราวนั้น เปนบุคคลที ่

 -มีความเชีย่วชาญกับงานประจาํและงานผาตัดในทีมศลัยแพทยนั้นๆ 

 -มีความคุนเคย และมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบของสาขา 

 -เปนที่รูจักของผูที่จะขอคําแนะนําทั้งทางคลินกิหรือการบริหารจัดการ และ 

 -ทํางานเฉพาะศาสตรทีต่นชํานาญเทานั้น 



 ศัลยแพทยผูปฏบิัติหนาที่แทนช่ัวคราว ที่ไมอยูภายใตทะเบียนผูเช่ียวชาญของแพทยสภา   ตองอยูภายใต

การดูแลของ ศัลยแพทยที่ปรึกษาที่ไดรับรองในสาขานั้นๆ 

 ศัลยแพทยผูปฏบิัติหนาที่แทนช่ัวคราว จะตองกระทําหนาที่ตามมาตรฐานที่บัญญัติไวในเอกสารนี้ 

3.5ความรับผดิชอบของแพทยผูรับการฝกอบรมทางศัลยกรรม(specialist registrars,senior house officers and 

pre-registration house officers) 

นอกจากขอกําหนดสําหรับศลัยแพทยที่ตองปฏิบัติตามบัญญตัิในเอกสารนี ้

 ศัลยแพทยผูฝกอบรม ตอง 

 -เช่ือมั่นไดวาเพือ่ใหการดูแลรกัษาอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดเวลาของการปฏิบัติงานจะมีการสงมอบหนาที่

ใหกับเพื่อนรวมงานที่รับผิดชอบตอไป 

 -ทราบชื่อศัลยแพทยที่ปรึกษาทีอ่ยูเวรและขอคําแนะนําหรือความชวยเหลือไดเมือ่จําเปน 

 -เขาใจและรับทราบสถานการณที่ตองขอคําปรึกษาและความชวยเหลือจากทีมแพทยที่อาวุโส 

 -ตองตามตัวไดตามรอบเวยีนทีไ่ดกําหนดไวลวงหนา 

 -ตองบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการฝกอบรม 

 -บันทึกเวชระเบียนใหอานงาย และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 -ใหการสนับสนนุและชวยเหลือแกแพทยผูรวมงานที่ดอยอาวุโสกวา 

 -พรอมที่จะรวมดูแลผูปวยในชวงขาดแคลนแพทยที่สามารถรับรูไดจากทมีของตน ไมวาจะเปนการขาด

แพทยที่อยูในตําแหนงที่อาวุโสมากหรือนอยกวาก็ตาม 

 -รายงานศัลยแพทยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบกอนเคลื่อนยายผูปวยสูหองผาตดัเพือ่ทําหัตถการ และ 

 -ตระหนักถึงสภาพรางกายของตนเองที่ไมสมบรูณเพียงพอในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากการตรากตรํา 

เหนื่อยลา เจ็บปวย หรืออยูภายใตอิทธิพลของเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล หรือยา 

 

4 ความสัมพันธกับผูปวย(Relationships with patients) 
 หลักการตอไปนีเ้กี่ยวเนื่องสําหรับศัลยแพทยดังนี้ 

4.1 คํายินยอม (Consent) 

 ราชวิทยาลยัศลัยแพทยแหงประเทศไทยกําลังจะจัดพิมพแนวทางคํายินยอมสําหรับการตรวจวินจิฉัย,รักษา

และการผาตดั  ศัลยแพทยทุกทานตองคุนเคยกบักระบวนการและรายละเอียดในเอกสารกอนที่จะทําขอตกลง

ยินยอมในการทาํหัตถการตางๆ 

การไดมาซ่ึงหนังสือยินยอม จะตองผานการอธิบายกระบวนการรกัษาระหวางศัลยแพทยและผูปวยแลวเทานั้น 

 นอกจากนี้ ศลัยแพทย ควร 

 -สอบถามผูปวยวามีผูค้ําจุนที่ใกลชิดหรือไม หากมีใหบันทึกช่ือผูค้ําจุนโดยทันท ี

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ผูปวยรวมทั้งผูปวยเดก็ จะไดรับขอมูลเกีย่วกับแนวทางการรักษา การรักษาทางเลือกอ่ืน 

และความเสีย่งที่สําคัญ ผลขางเคียง และผลแทรกซอน เมื่อตดัสนิใจเขารับการผาตัด และควรอธิบายถึงผลที่เกดิขึ้น

ในกรณีที่ผูปวยเลือกที่จะรักษาวธีิอื่นที่ไมใชการผาตดั 



 -ใหเวลาแกผูปวยและผูค้ําจนุปรึกษาหารือกันและตัดสินใจที่จะยอมรับหัตถการที่นําเสนอหรือไม เมื่อ

ยินยอมรับการรักษาใหเซ็นชื่อในใบยินยอม 

 -พิจารณาอยางถี่ถวนในเจตนาที่ผูปวยแสดงไวลวงหนาหรือในพินัยกรรมชีวิต  

 -ใหโอกาสผูปวยกําหนดหตัถการใดๆที่ผูปวยไมปรารถนาใหกระทําแกตน 

 -ตองทราบแนชัดวาผูปวยเขาใจและยอมรับการมีสวนรวมของนักศกึษาและผูรวมสายอาชีพอ่ืนๆในการทํา

หัตถการและการผาตดั 

 -ตองแจงใหผูปวยทราบและยินยอมกอนทําการบนัทึกภาพ ภาพวดีีทัศน บันทึกเสยีงระหวางการรักษา เพื่อ

ใชในกิจกรรมทีน่อกเหนือไปจากการบันทกึในเวชปฏิบัติ เชน เพื่อการเรียนการสอน การทําวิจัย หรือเพื่อ

ประชาสัมพันธเพื่อความรูสูประชาชน 

 -การเก็บชิ้นเนื้อที่ตัดออกเพื่อจดุประสงคอ่ืนนอกจากการรกัษาตองปฏิบัตติามระเบียบที่วางไวอยาง

เครงครดั- 

 -ทบทวนหัตถการวาถูกตองตามที่กําหนดกอนการผาตดัอีกครั้ง โดยดูจากเวชระเบียน ใบยินยอมผาตดั และ

ถาเปนไปไดกับตัวผูปวยเอง ไมควรดูจากใบตารางการผาตัดเทานั้น  

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ใบยินยอมผาตดั และเวชระเบียนมีการบันทึกขางของอวัยวะที่เปนคูทุกครั้ง โดยเขียนคํา

เต็มวา “ซาย” หรือ “ขวา” 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา มีการกําหนดชื่อนิ้วทุกนิ้วของมือและเทาอยางชัดเจนและกําหนดตําแหนงที่จะผาตัดตอง

กระทําโดยใหผูปวยรวมรับรู ในขณะที่ผูปวยมีสติ และกอนการใหยานําเพื่อการดมยาสลบ (pre-medication) 

 - บันทึกการเจรจาทั้งหมดเกี่ยวกับการยินยอมของผูปวยในเวขระเบียน 

4.2 การยินยอมรับการใหเลือดหรือสวนประกอบเลือด (Consent for transfusion) 

 ศัลยแพทยตองรับทราบความเหน็หรือความเชื่อของผูปวยแตละบุคคลในสถานะที่เกี่ยวกับการรับเลือดหรือ

สวนประกอบเลือด เนื่องจากการใหเลือดและสวนประกอบเลือดบางชนิดอาจไมเปนที่ยอมรับในบางศาสนาหรือลัทธิ 

4. 3ธํารงความเชื่อถือ (Maintaining trust) 

 นอกจากจะยดึตามคาํแนะนําของพรบ.วิชาชีพเวชกรรม ศัลยแพทย ควร 

 -มั่นใจวาภาระงานที่ไดรับมอบหมายนั้นจะตองมเีวลาที่จะรับฟงและสื่อสารกับผูปวยและญาติอยาง

เพียงพอ หากมีเวลาไมพอตองรายงานใหผูบังคบับัญชา หรือผูอํานวยการทราบ 

 -แจงใหผูปวยและผูค้ําจุนไดทราบแผนการรักษาและหัตถการอยางละเอียด รวมทั้งความเสี่ยงและผลที่

คาดหวังไว และหากเกดิผลแทรกซอนขึ้นใหแจงผูปวยและผูค้ําจนุทราบโดยเร็ว 

 -ใหการสนับสนนุเมื่อมกีารรองขอความคดิเห็นจากแพทยผูอื่น และชวยเหลือในการนัดหมายอยาง

เหมาะสม 

 -ไดรับการอนุญาตโดยวาจาจากผูปวยกอนที่จะเร่ิมทําการตรวจรางกาย 

 -สนับสนุนคําขอของผูปวยที่ตองการใหมีบุคคลทีส่ามอยูดวยขณะทําการตรวจรางกาย 

 -อธิบายจุดประสงคและธรรมชาติของการตรวจที่เกี่ยวกับเตานม ชองคลอด หรือทวารหนัก และกระทําตาม

แนวทางที่กําหนดของแพทยสภา 



 -ตระหนักและเคารพถึงความแตกตางและความออนไหวทางวัฒนธรรมของแตละบุคคล 

 -รวมมือในการสาํรวจความคดิเห็นของผูปวยและตอบสนองตอผลที่ได 

4.4 การสื่อสาร (Communication) 

 ศัลยแพทยทุกทาน ควร 

 -รับฟงและเคารพในความคดิเหน็ของผูปวยและผูค้ําจุน 

 -รับฟงและเคารพในความคดิเหน็ของสมาชิกในทีมที่รวมรกัษา 

 -ยอมรับและเคารพในความตองการที่หลากหลายของการรับรูขอมูลการรักษาและคําอธิบาย 

 -ยืนยันไดวา สามารถใหเวลาพอเพียงสําหรับการอธิบายในรายละเอียดของปญหาทางคลินกิและแนว

ทางการรักษา 

 -สนับสนุนใหผูปวยไดถกแถลงแนวทางการรักษากับผูค้ําจุน 

 -ควรบอกรายละเอียดความคืบหนาของการดําเนินโรคในระหวางการรักษาเปนระยะๆแกผูปวยและผูค้ําจุน 

 -อธิบายผลแทรกซอนที่เกดิขึ้น แนวทางการรักษาและผลที่อาจตามมา 

 -กระดําเนินการทันทีเมื่อผูปวยไดรับอันตราย และกลาวขอโทษในภาวะอันควร 

 
5 การทํางานกับแพทยผูรวมงาน(Working with colleagues) 
 -นอกจากในสถานการณที่ไมปกตศิลัยแพทยตองจัดใหมกีารจดัเวรเพื่อดูแลผูปวยตลอดเวลา แมในภาวะที่

ไมปกติ ศัลยแพทยตองรับผิดชอบดูแลผูปวยแทนเพื่อนแพทยในเวรที่ติดตอไมได แมวาไมมกีารฝากเวรเปน

กิจจะลักษณะกต็าม 

เพื่อใหการทํางานเปนทีมในการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพ ศัลยแพทยควร 

-ทํางานรวมกับแพทยในสหสาขาอยางฉันมติร มีสวนรวมของการตัดสินใจในการประชุมของแพทยสหสาขา รวม

พัฒนาจัดทําแนวทางการดูแลผูปวย รวมทั้งถกแถลงปญหารวมกัน 

 -มีสวนรวมอยางตอเนื่องในการดแูลและตดัสินใจเกี่ยวกับผูปวยของตนใน หออภบิาล (ICU) หรือในหอกึ่ง

อภิบาล(HDU) 

 -มีสวนรวมดวยความเตม็ใจและอยางเปดเผยตอการประเมินศลัยแพทย ศลัยแพทยผูรับการฝกอบรม และ

เจาหนาที่อื่นๆ 

 -พรอมตอบสนองเมื่อไดรับคําขอความชวยเหลือจากศลัยแพทยผูเขารับการฝกอบรมในหองผาตดั หรือที่

อ่ืนๆ โดยถือเปนเรื่องสําคัญลําดบัแรก 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา มีการสงตอการดูแลรกัษาผูปวยอยางเปนทางการอยางตอเนื่องแกแพทยผูรวมงานตั้งแต

เมื่อแรกพนจากหนาที่ในเวร และ 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา เมื่อศลัยแพทยปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการหรือผูอํานวยการ การประกอบวิชาชีพ และ

กระบวนการตรวจสอบจะถูกดําเนินการเหมือนแพทยผูรวมงานทานอื่น 

  

6 ความซื่อสัตยในการปฏิบัตวิิชาชีพ (Probity in professional practice) 



 ศัลยแพทยควรยดึมั่นตอหลักการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย

สภา โดยเฉพาะในการใหขอมูลแกผูปวย ศลัยแพทยตอง 

 -หลีกเลี่ยงการโฆษณาอวดอางความเชี่ยวชาญตัวเองไมวาในกรณีทั่วไปหรือหัตถการพิเศษ 

 -เปดเผยธุรกิจที่ตนมสีวนรวมที่อาจเกิดปญหาดานผลประโยชนทบัซอน 

 -หลีกเลี่ยงการสบประมาทแพทยผูอื่นในทกุวถิีทาง 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ขอมูลเอกสารของโรงพยาบาลและการใหสมัภาษณตอสื่อจะไมเปนการกลาวอางที่

ปราศจากเหตุผล และ 

 -ใหการรับรองแกเพื่อนแพทยรวมงานหรือสมาชกิในทีมตามความเปนจริงที่ยืนยนัไดโดยปราศจากอคต ิ

6.1 การประกอบวิชาชีพสวนตัว (Private practice) 

 ศัลยแพทยทุกทานที่ประกอบวิชาชีพในภาคเอกชน จะตอง 

 -จัดใหมกีารดูแลผูปวยทุกรายอยางตอเนื่อง 

 -รักษามาตรฐานของการบันทึกขอมูล ตามที่กําหนดในขอ 1.5 และใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน

ศัลยกรรมทั้งหมด 

              -ตองซ่ือสัตยในสวนการเงินและเชิงพาณิชยที่เกีย่วของกับงาน โดยเฉพาะในเรื่อง 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา ผูปวยจะรับทราบประมาณราคาเบื้องตนของการบริการและคารักษาพยาบาล และหาก

เปนไปได สามารถลวงรูคาประกอบวิชาชีพแพทยลวงหนา 

  -แยกคาประกอบวิชาชีพของแพทยแตละบุคคลใหผูปวยทราบ 

  -ไมนําเอาสินน้ําใจในเชิงธุรกิจมามีอิทธิพลตอการรักษา 

 -แจงใหผูปวยทราบถึงขีดความสามารถของการดแูลรักษาที่กระทําไดในสถานประกอบการนั้นๆ เชน ระดับ

ของการดูแลในภาวะวิกฤติที่กระทําได และคุณวุฒิของแพทยเวร และ 

  -ศัลยแพทยที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนควร 

              -ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติของทั้งสองหนวยงาน 

              -ทําหนาที่อยางเตม็กาํลังตามสญัญาในสวนของภาครัฐ และ 

              -ไมนําบุคคลากรและทรัพยากรของรัฐไปใชเพื่อการประกอบการสวนตัว ยกเวนจะมีการขออนุญาตลวงหนา

ไวกอน 

6.2 การวิจัย (Research) 

 ศัลยแพทยผูทําวิจัย ควร 

 -ยื่นโครงรางงานวิจัยทั้งหมด และรายละเอียดของเทคนิคของหัตถการใหมไปยังคณะกรรมการดานวิจัย

และจริยธรรมกอนเริ่มโครงการ 

 -ดูแลผูปวยที่รวมในโครงการวิจัยประหนึ่งผูรวมงาน 

 -ปฏิบัตติามขอกาํหนดของปฏิญญาเฮลซิงก(ิ The World Medical Association Declaration of 

Helsinki )อยางเครงคดั 



 -แจงใหผูเขารวมรับการวิจยัทราบถึง วัตถุประสงคของการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของรวมทั้งคุณคา วิธีการ 

อันตราย และความลําบากอยางละเอียดและตองบันทึกไวเสมอ  

 -แจงใหผูปวยทราบรายละเอียดสําหรับงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เกี่ยวกับวิธีการทีจ่ะทําการเปรียบเทียบ 

ความเสีย่ง และประโยชนที่ผูปวยอาจไดรับ และตองบันทึกไวเสมอ 

 -แจงผูเขารวมรับการวิจัยใหทราบถึงความสําคญัของการยึดถือและรักษาความลับของทาน  

 -ตองยอมรับวาผูปวยอาจจะปฏเิสธการเขารวมในโครงการวิจยัหรือถอนตัวในระหวางการวิจัยได ซ่ึงผูปวยที่

กระทําเชนนี้จะตองไมไดรับผลกระทบตอการรกัษา 

 -ปฏิบัตติามขอแนะนําของคณะกรรมการจริยธรรมที่เกีย่วเนื่องกบัความตองการคํายินยอมในการใชเนื้อเยื่อ

ของผูปวยที่ตดัออกมาเพื่อการวจิัยเพิ่มเติมจากการตรวจวินิจฉยัทางพยาธิวิทยา 

 -ตองขอคํายินยอมกอนที่จะตัดเนื้อเยื่อเกินกวาทีต่ัดเพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษา 

 -กรณีนําเนื้อเยื่อของผูปวยไปใชในเชิงพาณิชยตองไดรับอนุญาตเฉพาะ เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ หรือการ

วิจัยในดานพันธุศาสตร เปนตน 

 -เมื่อไดรับอนุญาตใหทําวิจัยในสัตวใหกระทําตามขอกําหนดเกีย่วกับการทําวิจยัในสตัวทดลองอยาง

เครงครดั  

 -ปรามไมใหตีพมิพผลการวิจยั ในสื่อที่ไมใชทางวิชาการ กอนที่ผลงานนั้นจะไดรับการเผยแพรในการประชุม

หรือวารสารทางวิชาการ 

 -ใหเปดเผยแหลงที่มาของผลตอบแทนทางการเงิน เชน จากบริษัทหรือโรงงานผลติยา หรืออุปกรณทาง

การแพทย 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา สิ่งตางๆอันเกี่ยวเนื่องจากโครงการวิจัยที่อาจไดรับการตีพมิพผลงานใน internet หรือในท่ี

อ่ืนๆ ตองปฏิบัติตามหลกัการดานจริยธรรม และ 

 -หากพบหรือเพียงสงสัยวามสีิ่งฉอฉลใดๆในผลงานวิจัยใหรายงานตอคณะกรรมการวิจยัและจริยธรรมใน

สถาบันของตน 
7 ดานสุขภาพ (Health) 
 ศัลยแพทยตองไมกอใหเกดิความเสีย่งตอผูปวย อันเนื่องมาจากสุขภาพที่ไมสมบูรณ เหนื่อยลา หรืออยู

ภายใตอิทธิพลของเครื่องดืม่ผสมแอลกอฮอล หรือยา 

 การผาตัดตางๆอาจมีผลใหศลัยแพทยมีความเสีย่งตอการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเชื้อไวรัสที่ติดตอทาง

เลือด เชน โรคตบัอักเสบ หรือ HIV  

-การถกูของมคีมผานผิวหนังเพียงหนึ่งครั้งความเสีย่งตอการตดิเช้ือเชื้อไวรัส Hepatitis B (surface eAg positive) 

เทากับ 1:3  ไวรัส Hepatitis C เทากับ1:30 และ ไวรัส HIV 1:300 ในกรณีทีศ่ัลยแพทยถูกเข็มตําจะตองกระทําตาม

ระเบียบกําหนดที่วางไวของสถาบันนั้นๆ 

ในกรณีผาตดัผูปวยกลุมเสีย่งศลัยแพทยตองระมัดระวัง ปองกัน และดําเนินตามแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด 

 ศัลยแพทยทุกทานมีหนาที่ดูแลผูปวยของตนและขอคําแนะนําจากแพทยผูทรงคณุวุฒิที่เหมาะสม หากทาน

เชื่อไดวา ผูปวยมีโรคตดิตอรายแรง  



              นอกจากนี้ศลัยแพทยยังมีหนาที่รายงานใหผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบเมื่อทราบวามีเพื่อนแพทยที่อาจเปน

โรคตดิตอรายแรง หรือโรคที่เสี่ยงตอการแพรเช้ือถึงผูปวยได 

ประเทศ และสถานคุมขัง (Countries and prisons) 

 คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับศลัยแพทยที่ทํางานใน สถานการณ ตอไปนี้ 

 ในกรณีพิพาททางทหาร(Armed conflict) 

 -ที่ดีที่สดุควรจะผาตดัเฉพาะเมือ่ผูปวยรองขอ หากผูปวยไมอยูในภาวะที่จะใหการยินยอมได ก็ใหกระทํา

เฉพาะสวนที่เปนประโยชนตอผูปวยมากทีสุ่ด 

 -ไมคํานึงถึงตําแหนง,ยศหรือเปนฝายใด แตใหรักษาตามหลกัเวชปฏิบัติเปนสําคญั 

 -ในสถานการณที่มีขีดจํากดั ใหธํารงมาตรฐานแหงวิชาชีพใหดีที่สุดเทาที่จะกระทําได 

 -ตองปกปองตนเองใหอยูในสภาพที่สามารถดูแลผูปวยไดดีที่สดุ 

 สําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Developing countries) 

 ศัลยแพทยที่ไปชวยเหลือดานศลัยกรรมในประเทศกําลังพัฒนา ควรมุงใหบรกิารดวยจติวิญญาณที่มีสวน

ไดเสยีรวมกันบนพื้นฐานของการบริการดวยมนษุยธรรม และปราศจากเจตคติของการเปนผูอุปถัมภหรือผูที่เหนอืกวา

ทั้งนี้รวมไปถึงการที่ทีมงานไปชวยเหลือกรณีภยัธรรมชาติหรืออุบัติภยัจากน้ํามอืมนุษย 

 ศัลยแพทยควร 

 -ใหมั่นใจไดวา สิ่งตางๆที่กระทําลงไปนั้นเพื่อประโยชนของผูปวยและประชากรในทองถิ่น 

 รักษามาตรฐานการดูแลใหสูงสดุ ตามสถานการณที่เอ้ืออํานวยในขณะนั้น 

 -ใหเชื่อมั่นไดวา แมจะไมมคีํายินยอมใหการรักษาเปนลายลักษณอักษรไดทุกรายแตผูปวยเขาใจและ

ยินยอมดวยความสมคัรใจรับการรักษาตามแนวทางที่อางถึงอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย 

 -ปฏิบัติภารกิจโดยยดึถอืตามกฎหมายทองถิ่น และ 

 -ไมเขารวมในการผาตดัที่ทําใหเกิดความพกิาร 

 โครงการวิจัยตางๆควรกระทําดวยมาตรฐานทางดานจริยธรรมและดวยความระวังสูงสดุ ตามขอตกลงกับ

ชุมชนและองคกรดานสุขภาพทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศนั้นๆ 

สถานคมุขัง (Prisons) 

 ศัลยแพทยตองใหการดูแลรักษาตอผูถกูคมุขังเฉกเชนผูปวยทั่วไป ไมควรยอมหรอืสนับสนุนใหมกีารกระทํา

ทารุณกรรมทั้งรางกายและจิตใจไมวาโดยเจตนา โดยระบบการลงโทษ หรือการกลั่นแกลง และตองรายงานการ

กระทํานั้นๆแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 


