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APPENDIX A Children and Consent to Treatment and Testing: Some Key Legislation 

AOOEBDUX  B  Other Guidance on Research : Indicative List of Relevant Publications     

 

Guidance to doctors  ( คําแนะนําสําหรับแพทย) 

 แพทยสภา  ไดมอบสิทธิ์ และสิทธิพิเศษแกทานเมื่อทานไดจดทะเบียนเปนสมาชิก   ในทางกลับกัน  ทานตอง

ดํารงไวซึ่งมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กําหนดไวโดยแพทยสภา 

 สมุดเลมนี้ไดกําหนดหลักการของการปฏิบัติที่ดี  ที่คาดหวังวาแพทยทุกคนที่จดทะเบียนจะไดยึดปฏิบัติเมื่อตอง

ขอใบยินยอมจากผูปวย  เพื่อทําการสืบ คน การรักษา การคัดกรอง หรือทําการวิจยัโดยขยายความในมาตรา 12 ใน Good 

Medical Practice (2006) 

Introduction 

( คํานํา ) 

1.    ความสัมพันธระหวางผูปวยและแพทยจะสําเร็จดวยดีไดตองเกิดจากความไววางใจ   เพื่อสรางความเชื่อถือ  แพทย

ตองเคารพการมีอิสรภาพในการดูแลตนเองของผูปวย – สิทธิผูปวยในการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําในเวชปฏิบัติ

ตางๆ  แมการปฏิเสธนั้นอาจนํามาซึ่งอันตรายตอตนเองหรือแมแตชีวิตของผูปวยก็ตาม  ผูปวยจะตองไดรับขอมูลที่

เพียงพอและในทางที่เขาใจไดงาย  เพื่อการตัดสินใจในการดูแลรักษา 

2.   สิทธิ์นี้ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย  ซึ่งคาดวาแพทยจะทราบในตัวบทกฎหมายตามคดีตัวอยางที่เกี่ยวของ  คดี

ตัวอยางที่มีอยู จะใชเปนแนวทางในขอกําหนดต่ําสุดของแนวการปฏิบัติที่ดีของการขอคํายินยอมจากผูปาย 

 
3.   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการตัดสินใจยินยอมใหปฏิบัติ  ทานตองเรียนรูอยาง

เหมาะสมเปนขั้นตอนวา  ผูปวยตองการทราบอะไรและควรทราบอะไรเกี่ยวกับสภาวะของตนและการรักษา  การพูดจา

อยางเปดเผย  และเอื้อเฟอจะทําใหเกิดความชัดเจน  และเขาใจในจุดประสงค  เสริมสรางความสัมพันธระหวางแพทยกับ

ผูปวย 
  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะตองเตรียมการใหอยูในกรอบของขอตกลงที่แพทยสามารถสนองตอบความ

ตองการของผูปวยในแตละบุคคลได  นอกจากนั้น  ผูปวยที่สามารถตัดสินใจไดหลังรับรูขอมูลมักจะใหความรวมมือทําการ

รักษาตามที่ตกลงไวอยางเต็มที่ 

 

Consent  to investigation and treatment 
Providing sufficient information 

คํายินยอมใหมีการสืบคน และการรักษา 

การใหขอมูลอยางเพียงพอ 



~ 3 ~ 
 

4.   ผูปวยมีสิทธิ์ในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับสภาวะดานสุขภาพของตนเองและทางเลือกของการรักษาจํานวนขอมูลที่ผูปวย

จะไดรับทราบนั้นแตกตางกันในแตละบุคคล  ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน  เชน  สภาวะโดยธรรมชาติของโรค  ความซับซอน

ของการรักษา  ความเสี่ยงของการรักษาหรือการทําหัตถการ และความปรารถนาของผูปวย เปนตน   เชน  ผูปวยอาจ

ตองการขอมูลโดยละเอียดกอนตัดสินใจในหัตถการที่มีความเส่ียงสูงตอการลมเหลว  หรือผลขางเคียงในการรักษาหรือการ

สืบคน  ที่หากเกิดสภาวะนั้นขึ้น  อาจมีผลกระทบตอการจางงาน  ตอการเขาสังคม หรือตอการดํารงชีวิตสวนตัว 

5.   ขอมูลที่ผูปวยตองการหรือควรทราบ  กอนการตัดสินใจลงชื่อยินยอมใหการรักษาหรือทําการสืบคนอาจประกอบดวย 

 -  รายละเอียดของการวินิจฉัย และการพยากรณโรคที่อาจเกิดขึ้นหากไมไดรับการรักษาในสภาวะนั้น ๆ 

 -  ความไมแนชัดเกี่ยวกับการวินิจฉัย รวมทั้งทางเลือกในการสืบคนตอไปกอนที่จะทําการรักษา  

 -  จุดมุงหมายของการสืบคนหรือการรักษา  รายละเอียดของหัตถการหรือการรักษา  รวมทั้งการรักษาปลีกยอย  

เชนวิธีการลดความเจ็บปวด  วิธีการเตรียมตัวของผูปวยกอนทําหัตถการ  และรายละเอียดที่ผูปวยอาจตองเผชิญระหวาง

หรือหลังการทําหัตถการ  รวมทั้งผลขางเคียงที่พบบอยหรือรุนแรง 

 -  ในแตละทางเลือก  ตองไดรับการอธิบายถึงผลดีตางๆ และโอกาสของความสําเร็จ  มีการถกปญหาเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงที่เกิดบอย หรือที่รุนแรงตางๆ  และการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตที่อาจจําเปนหรือมีสาเหตุมาจากการ

รักษา 

 -  คําแนะนํา วาการรักษาที่นําเสนอนั้นเปนการทดลองหรือไม 

 -  สภาพของผูปวยและผลขางเคียงตางๆ จะไดรับการติดตามและเฝาระวังเมื่อไร และอยางไร 

 -  รายชื่อแพทยที่รับผิดชอบทั้งหมดในการรักษาหรือเจาของไข และหากเหมาะสม  ใหบอกชื่อแพทยอาวุโสในทีม

ของทานดวย 

-   รายชื่อแพทยฝกอบรม  หรือนักศกึษาแพทยที่อาจเขารวมเพื่อทําการสืบคนหรือการรักษา 

-  ใหคําเตือนใจวา  ผูปวยสามารถเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจไดตลอดเวลา 

-  ใหคําเตือนใจวา  ผูปวยมีสิทธิที่จะขอความเห็นในการดูแลจากแพทยทานอื่นได 

-  หากเปนไปได  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลและคาแพทยที่ผูปวยจะไดรับ  เมื่อมีการรักษา 

6.   เมื่อมีการใหขอมูล  ทานตองกระทําอยางดีที่สุดเพื่อเรียนรูถึงความตองการของผูปวยและสิ่งจําเปนในลําดับแรก ๆ เชน  

ความเชื่อของผูปวย  วัฒนธรรม อาชีพ หรือปจจัยอื่นๆ ที่อาจจําเปนเพื่อประกอบขอมูลที่ผูปวยตองการกอนการตัดสินใจ  

ทานไมควรทึกทักเอาเองตอมุมมองของผูปวย  แตควรสนนทนาในเรื่องตางๆ  และสอบถามถึงความกังวลเกี่ยวกับการ

รักษาและความเสี่ยง  ทานตองเสนอขอมูลใหเหมาะสม  ซึ่งรวมถึงการอธิบายความเสี่ยงที่ผูปวยอาจไดรับ  สอบถามถึง

ความเขาใจในขอมูลหรือไมและตองการเพิ่มเติมหรือไม  อยางไรกอนการตัดสินใจ 
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7.  ทานตองไมกระทําเกินกวาที่ไดรับมอบหมายจากผูปวย  ยกเวนเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน  ดังนั้น  หากทานเปนแพทยผูทํา

การรักษาหรือทําการสืบคน  ทานตองอธิบายใหผูปวยทราบอยางชัดเจนถึงขอบเขตของการยินยอม  ซึ่งจะนํามาไขในกรณี

จําเพาะที่ซึ่ง 

 -   การรักษาจะดําเนินเปนขั้นตอน  ซึ่งอาจมีโอกาสปรับเปล่ียนได 

 -  แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย  ดําเนินการในสวนจําเพาะของการสืบคนหรือการรักษาที่แตกตางกัน เชน  

การดมยาสลบในการผาตัด 

 -  มีการสืบคนหรือการรักษารวมหลายอยาง 

 -  มีความไมแนนอนในการวินิจฉัย  หรือขอบเขตของแนวทางเลือกในการรักษา  ซึ่งตองไดขอสรุปโดยอาศัยส่ิงที่

ไดคนพบเมื่อไดรับการสืบคนหรือการรักษาแลว  และเมื่อผูปวยอาจไมอยูในภาวะที่รวมตัดสินใจดวย 

 ในกรณีเหลานี้  ทานตองอธิบายถึงการตัดสินใจอยางไร  และเมื่อไร  หากมีการเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งหรือ

แบบอยางการรักษาหนึ่งไปเปนอยางอื่น  ควรมีการตกลงชดัเจนวาจะมีการยินยอมทั้งหมดหรือบางสวน  หรือใหการ

ยินยอมสวนที่เหลือในภายหลังเปนขั้นตอน 

8.  ทานตองยกประเด็นชี้แจงกับผูปวย  ของความเปนไปไดที่อาจเกิดปญหาเพิ่มเติมในระหวางการทําหัตถการ  โดยเฉพาะ

เมื่อผูปวยอยูในภาวะหมดสติ  หรือในสภาวะที่ไมอาจตัดสินใจดวยตนเองได  ทานจะตองไดรับการยินยอมเพื่อการักษาใน

ปญหาตางๆที่ทานคิดวาอาจจะเกิดขึ้น  และตองแนใจวา  หัตถการใดๆที่ผูปวยปฏิเสธ  หรือตองการที่จะรวมคิดตัดสินใจ

ใหมกอนที่จะดําเนินหัตถการนั้นตอไป  ซึ่งทานตองยึดถือการตัดสินใจของผูปวยในกรณีเหลานี้  หากในสถานการณที่ผิด

ธรรมดาที่ทานตองตัดสินใจทําการรักษานอกเหนือจากการยินยอมของผูปวย  ในขณะที่ผูปวยหมดสติ  การตัดสินใจของ

ทานอาจจะมีความเสี่ยงตอการฟองรอง  หรือเปนเรื่องที่ตองถูกพิจารณาจากผูวาจาง  หรือจากแพทยสภา  ดังนั้น  หาก

เปนไปได  ทานควรตองขอความเห็นจากศัลยแพทยผูรวมงานที่มีประสบการณ  กอนจะดําเนินการรักษาและทานตอง

เตรียมคําอธิบายและเหตุผลในการตัดสินใจ   ทานตองบอกแกผูปวยในสิ่งที่ทานกระทําพรอมเหตุผลทันทีที่ผูปวยกลับอยู

ในสภาวะพอที่จะเขาใจได 

Responding to question 

การตอบสนองตอคําถาม 

9.  ทานตองตอบสนองอยางตรงไปตรงมาที่สุดที่เปนไปไดตอคําถามที่ผูปวยยกขึ้นมา  และตอบใหกระจางที่สุดตามที่

ผูปวยตองการ  ในบางครั้งผูปวยอาจถามเกี่ยวกับการรักษาแบบอื่นที่ยังไมไดรับการพิสูจนหรือไมมีประสิทธิภาพ  บางคน

อาจตองการทราบวา  ผลดี หรือความเสี่ยงของการรักษานั้นขึ้นกับการเลือกโรงพยาบาลหรือแพทยที่รักษาหรือไม  ทานก็

จะตองตอบคําถามเหลานี้อยางเต็มที่ตรงไปตรงมา และมีขอมูลเชิงวัดใหมากที่สุด 
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Withholding information 

การละเวนไมใหขอมูล 

10.  ทานไมควรละเวนหรือไมใหขอมูลที่จําเปนเพื่อการตัดสินใจของผูปวย  ยกเวนเมื่อทานตัดสินใจวาการเปดเผยขอมูล

บางอยางที่เกี่ยวของอาจเปนภัยที่รุนแรงแกผูปวย  ในกรณีของภัยที่รุนแรงไมไดรวมหมายถึงการทําใหผูปวยทอแท หรือ

ตัดสินใจปฏิเสธการรักษา 

11.  ไมมีใครที่สามารถตัดสินใจแทนผูปวยไดเมื่อผูปวยเปนผูใหญที่ยังมีความสามารถในการตัดสินใจในกรณีที่ผูปวยให

ทานระงับการใหขอมูล  และใหตัดสินใจแทนตน  หรือมอบอํานาจใหญาติหรือบุคคลที่สามตัดสินใจแทน   ทานตองอธิบาย

ถึงความสําคัญที่ผูปวยจะตองรับทราบทางเลือกตางๆที่เปดเผยใหทราบดวยตนเอง  และการรักษาอะไรที่ผูปวยจะไดรับรู

รายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะของตนและการรักษา   ทานก็ยังมีความจําเปนที่จะตองอธิบายขอมูลพื้นฐานของการรักษาแก

ผูปวยเสมอ หากญาติตองการใหทานปกปดขอมูล  ทานตองคนหามุมมองของผูปวยและ  แนนอนอีกครั้งวา  ทานตองไม

ปกปดขอมูลที่เกี่ยวของ  ยกเวนทานตัดสินไดวา  ขอมูลนั้นอาจกอใหเกิดภัยอันรายแรงแกผูปวย 

12.  ในกรณีใดก็ตามที่ทานไมไดใหขอมูลที่เกี่ยวของแกผูปวย  ทานตองบันทึกการกระทําของทานพรอมเหตุผลในเวช

ระเบียนและทานตองเตรียมพรอมใหคําอธิบายพรอมเหตุผลในการตัดสินใจของทาน 

Presentation information to patients 

การเสนอขอมูลแกผูปวย 

13.   การใหขอมูลแกผูปวยไมสามารถกระทําเพียงครั้งเดียวจบ    จะตองเปนการอธิบายอยางตอเนื่องและเปนลําดับของ

การเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของผูปวยทั้งดานการรักษาหรือการสืบคนที่ทานเสนอ   หากเปนไปได  ทานตองถกถึง
ทางเลือกของการรักษาในเวลาที่ผูปวยอยูในสภาพที่สามารถเขาใจและจดจําไดดีที่สุด  เพื่อใหแนใจวาผูปวยของทาน

เขาใจไดดี  ทานตองอธิบายใหชัดเจนและใหเวลาผูปวยไดซักถาม  โดยเฉพาะทานควร 

 -  ใช เครื่องเขียน ภาพ  หรืออุปกรณเสริมที่ทันสมัยชวยในการอธิบายในสวนที่ซับซอนของการสืบคน   การ

วินิจฉัย หรือการรักษา ที่ซึ่งกระทําไดและเหมาะสม 

 -   หากเปนไปได  ในกรณีที่ไมสามารถสื่อสารใหเขใจเนื่องจากเงื่อนไขของภาษาหรือการสื่อสารอื่น ๆ ควรจัดใหมี

การอธิบายผานการแปล  ผานลามอิสระ หรือผูใหภาษามือ(ภาษาใบ) หรือญาติ 

 -  ในที่ซึ่งเหมาะสม  ทานอาจถกกับผูปวยถึงความเปนไปไดในการที่จะใหญาติหรือเพื่อนไดรับทราบขอมูลดวย  

หรือการใชแถบบันทึกเสียงในขณะที่มีการปรึกษาหารือ 

 -  อธิบายถึงความเปนไปไดของความสําเร็จ  ความเสี่ยงตอการลมเหลว และอันตรายที่อาจขึ้นในแตละทางเลือก

ของการรักษา  โดยใชขอมูลที่ถูกตองแนนอน 
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 -  แนใจไดวาขอมูลใดที่ทานใหแกผูปวยซึ่งอาจกอใหเกิดความทุกขหรือโศกเศรา  ควรพูดดวยความเห็นใจ  ในที่

ซึ่งเหมาะสม  ทานอาจเสนอหนวยงานที่บริการดานการใหคําปรึกษา หรือกลุมเพื่อนชวยเพื่อนผูปวยดวย 

 -  ใหเวลาแกผูปวยไดตอบสนองในขอมูล  กอนและหลังการตัดสินใจใดๆ  โดยเฉพาะขอมูลที่ซับซอนหรือมีความ

เส่ียงที่รุนแรง  ในกรณีที่ผูปวยจะเขาใจไดยาก  หรือมีขอมูลมาก  ทานควรแบงขอมูลเปนสวนที่ผูปวยจะพอเขาใจไดเปน

ลําดับ  หรือใชการเขียนหรืออุปกรณอื่นๆเขาชวย  หรือทบทวนขอมูลเมื่อจําเปน 

 -  ในโอกาสที่เหมาะสม  อาจใหพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทยที่รวมดูแลชวยรวมถกขอมูลกับผูปวยดวย  

ซึ่งเขาเหลานั้นอาจทราบพื้นหลังหรือขอกังวลของผูปวยที่เปนประโยชน เชนการคนหาถึงความเสี่ยงอะไรที่ควรบอกผูปวย

ใหคลายกังวล 

 -  ใหแนใจวา  ในเวลาที่รักษายังไมไดเริ่มตน  หลังผูปวยใหคํายินยอมแลว  ผูปวยสามารถติดตอกับแพทยผูที่จะ

ทําการรักษาเพื่อทบทวนเรื่องการตัดสินใจไดเสนอ 

Who obtains consent 

ใครเปนผูกระทําเพื่อใหไดรับคํายินยอม 

14.  หากทานเปนแพทยผูทําการรักษาหรือการสืบคน  ทานตองรับผิดชอบในการถกเรื่องเหลานี้กับผูปวยเพื่อใหไดคํา

ยินยอม เพราะทานเปนผูเขาใจในหัตถการและการรักษาอยางถองแท  รวมถึงวิธีการและความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

หากทานไมสามารถกระทําไดดวยตนเอง  ทานอาจมอบใหแพทยทานอื่นแทนได  หากทานมั่นใจในบุคคลนั้นๆ วา 

 -   ไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม  และคุณสมบัติผานเกณฑ 

 -  มีความรูพอเพียง  ในการสืบคนหรือการรักษานั้นๆ และเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

 -  กระทําการสอดคลองกับขอแนะนําในหนังสือเลมนี้ 

 อยางไรก็ตาม  ทานยังคงตองรับผิดชอบที่ใหแนใจไดวา  กอนเร่ิมการรักษา  ผูปวยไดรับขอมูลและใหเวลาในการ

อธิบายอยางเพียงพอในการตัดสินใจใหคํายินยอมตอการสืบคนหรือการทําหัตถการนั้นๆ 

Ensuring voluntary decision making 

การมั่นใจใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ 

15.   เปนเรื่องของผูปวยเอง  ไมใชแพทยในการตัดสินวา  อะไรเปนส่ิงที่ผูปวยจะไดรับประโยชนสูงสุดอยางไรก็ตาม  ทาน

อาจตองการนําเสนอการรักษา  หรือแผนการปฏิบัติวิธีหนึ่งแกผูปวย  แตทานตองไมกดดันผูปวยใหยอบรับขอเสนอ  ใน

การถกกับผูปวย  ทานจึงควร 

 -  ใหขอเสนอของทางเลือกอยางเปนกลางๆ 

 -  อธิบายความจําเปนของคํายินยอม 
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 ทานตองแจงถึงส่ิงใดที่อาจเปนผลประโยชนทับซอน  เชน  การที่ทานหรือสถาบันของทานไดรับประโยชนทาง

การเงินจากการใชยา  หรือการรักษาในบางรายการ  หรือการรักษาในสถาบันการแพทยหนึ่งๆ 

16.  ผูปวยอาจไดรับความกดดันจากเจาหนาที่  บริษัทประกัน  หรืออื่นๆ เพื่อใหเจาะจงการทดสอบนั้นๆ หรือใหยอมรับ

การรักษา  ทานตองกระทําใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาผูปวยไดพิจารณาแนวทางตางๆดวยตนเอง   และทานตอง

ดําเนินการที่เหมาะสมหากทานเชื่อวา  ผูปวยถูกเสนอใหรับดวยสินจาง  หรือรางวัลที่ผิดกฎหมายหรือที่ไมเหมาะสม 

17.  ผูปวยที่ถูกกักขังโดยเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  หรือติดคุก  หรือจองจําในสถาบันจิตเวชบําบัด  

บุคคลเหลานี้จัดเปนบุคคลที่ออนไหว หรือไมม่ันคง  ในกรณีที่ซึ่งผูปวยเหลานี้มีสิทธิที่จะปฎิเสธการรักษา  ทานจะตอง

พยายามเต็มที่เพื่อใหม่ันใจวา  ผูปวยเขาใจและสามารถที่จะตัดสินใจเองได 

Emergencies 

กรณีฉุกเฉิน  

18.  ในกรณีฉุกเฉินที่ซึ่งไมสามารถขอยินยอมได  ทานอาจใหการรักษาไดเฉพาะผูปวยที่จําเปน  หากการรักษานั้นจํากัด

เฉพาะที่จําเปนตอการ  ชวยชีวิตในทันที  หรือหลีกเลี่ยงภาวะที่เลวลงอยางมีนัยยะของผูปวย  อยางไรก็ตาม ทานตอง

เคารพตอคําใหการปฏิเสธการรักษาลวงหนาที่ถูกตองของผูปวยที่ทานเคยทราบ  หรือถูกแจงเพื่อทราบ  ทานควรจะบอก

เลาใหผูปวยไดทราบในส่ิงที่ทานไดกระทําไปพรอมเหตุผล  ทันทีที่ผูปวยกลับคืนมาอยูในสภาพที่พอเพียงตอการเขาใจ 

Establishing capacity to make decisions 

การสรางความสามารถในการตัดสินใจ 

19.   ทานตองทําหนาที่ตามสมมุติฐานวา   ผูที่บรรลุนิติภาวะทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจยินยอมหรือปฏิเสธเวช

ปฏิบัติไดเอง   ยกเวนเมื่อผูปวยแสดงความไมเขาใจในขอมูล  แมไดเสนออยางชัดเจนแลว  หากการตัดสินใจเลือกของ

ผูปวยไมสมเหตุสมผล  หรือไมพองกับความเห็นของทานตอการที่ผูปวยจะไดรับประโยชนสูงสุด  และไมมีหลักฐานใดๆ ที่

แสดงถึงการขาดความสามารถของผูปวยในกรณีเชนนี้  อาจมีความเหมาะสมที่ทานจะทบทวนกับผูปวยอีกครั้งวาขั้นตอน

ที่มีเหตุและผลไดกระทําไปเพื่อคนหาและดําเนินการใหขอมูลตามที่ผูปวยตองการหรือยัง  หากทานตองการใหประเมิน

ความสามารถในการใหคํายินยอมของผูปวย  ทานตองดําเนินการปรึกษาตามคําแนะนําที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพตางๆ 

Fluctuating capacity 

ความสามารถแกวง 

20.  เมื่อผูปวยมีความลําบากในการเก็บประมวลขอมูล  หรือมีความสามารถตัดสินใจไดเปนพักๆ  ทานควรจัดหาผูชวยแก

ผูปวยที่อาจตองการเพื่อใหสามารถตัดสินใจ   ทานควรบันทึกการตัดสินใจของผูปวยในขณะที่ผูปวยยังมีความสามารถใน

ชวงเวลาที่เหมาะสมกอนการรักษาจะเริ่มขึ้น  เพื่อยืนยันวา  ความคิดเห็นของผูปวยนั้นอยูกับรองกับรอยและเชื่อถือได 
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Mentally incapacitated patients 

ผูปวยทุพพลภาพทางจิต 

21.   ไมมีใครสามารถใหหรือระงับการยินยอมในการรักษาแทนผูปวยที่มีทุพพลภาพทางจิตได  ทานตองประเมินกอนวา

ผูปวยมีความสามารถที่จะใหการตัดสินใจยินยอมเกี่ยวกับการรักษาไดหรือไม  ถาผูปวยไมสามารถกระทําการตัดสินใจได  

และผูปวยไมขัดขืน  ทานอาจทําการสืบคนหรือการรักษาที่รวมไปถึงการรักษาโรคทางจิตดวยที่ทานเห็นวามีประโยชนที่สุด

สําหรับผูปวย  อยางไรก็ตาม   หากผูปวยไมยนิยอม  ทานอาจตองทําการรักษาโดยวิธีบังคับสําหรับโรคทางจิตตางๆ  ของ

ผูปวยภายใตการคุมครองที่รองรับโดย  Mental Health Act 1983  และสําหรับความผิดปรกติของรางกายที่เปนผลจากโรค

ทางจิตใหทานรักษาตามคําแนะนําใน Code of Practice of the Mental Health Commission ทานควรขออํานาจศาลเพื่อขอ

อนุญาตใหทําการใดๆที่ไมใชรักษาหรือการรักษาที่ยังเปนขอถกเถียงที่ไมไดเกี่ยวของกับโรคทางจิตของผูปวย 

Advance statements 

การใหถวยคําลวงหนา 

22.  หากทานทําการรักษาผูปวยที่สูญเสียสมรรถภาพในการใหการยินยอมหรือปฏิเสธการรักษา  เชนในผูปวยที่เริ่มหรือ

กําลังปวยเปนโรคทางจิตหรืออยูในภาวะทุพพลภาพอื่นๆ   ทานควรพยายามสืบทราบใหไดถึงความตองการของผูปวยที่

เคยกําหนดไวหรือมีการกําหนดถวยคําลวงหนาหรือไม   (คําส่ังลวงหนา  พินัยกรรมลวงหนา )  ทานตองเคารพในการ

ปฏิเสธการรักษาใดๆ ที่ผูปวยใหไวขณะยังมีความสามารถ  หากตัดสินใจในถอยกําหนดลวงหนานั้นสามารถประยุกตใช

กับสถานการณปจจุบันไดและไมมีเหตุผลใดที่เชื่อไดวาผูปวยไดมีการเปลี่ยนใจแลว 

Children 

การยินยอมในเด็ก 

23.  ทานตองประเมินขีดความสามารถของเด็กวาสามารถตัดสินที่จะยินยอมหรือปฏิเสธการรักษาหรือการสืบคนที่

นําเสนอกอนทําการไดหรือไม  โดยทั่วไป  เด็กที่มีความสามารถจะเขาใจในธรรมชาติจุดประสงค  และผลตามมาของการ

รักษาหรือการสืบคน   รวมทั้งผลของการไมรักษาใด  ทานตองทําการประเมินโดยยึดหลักและดําเนินการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

ทานตองระลึกเสมอวา 

 -  ในเด็กอายุ 16 ป  สามารถใหการรักษาเชนเดียวกับผูใหญ  และสามารถคาดหวังวามีความสามารถในการ

ตดัสินใจได 

 -  เด็กต่ํากวา  16  อาจสามารถตัดสินใจได  ขึ้นกับความสามารถในการเขาใจไดเพียงใด 
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 -   เมื่อเด็กที่มีความสามารถเขาใจ  แตปฏิเสธการรักษา  บุคคลหนึ่งไดรับการรับผิดชอบจากพอแม  หรือศาล  

สามารถออกคําส่ังใหดําเนินการสืบคนหรือการรักษาไดหากการกระทํานั้นเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก  ขอนี้มีความแตกตาง

ใน Scotland  ที่ผูมีอํานาจรับผิดชอบจากพอแม  ไมสามารถมีอํานาจดําเนินการไดหากเด็กที่มีความสามารถนึกคิดปฏิเสธ

การรักษา  การปรึกษาทางกฎหมายมีความจําเปนในกรณีเชนนี้ 

24.  หากเด็กต่ํากวา  16  ที่ไมมีความสามารถในการใหหรือปฏิเสธการรักษา  ผูที่รับมอบอํานาจในการรับผิดชอบแทนพอ

แม  อาจมีอํานาจในการใหดําเนินการสืบคนหรือการรักษาที่เด็กจะไดรับประโยชนสูงสุด  บุคคลนี้อาจปฏิเสธการกระทํา

ทางเวชปฏิบัติใดๆ  ไดหากพิจารณาวาการปฏิเสธนั้นจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็ก  แตแพทยอาจไมตองถูกผูกมัดกับ

การปฏิเสธนั้นและสามารถรองขออํานาจศาลได  ในกรณีฉุกเฉิน  หากทานพิจารณาไดวา  การดําเนินทางเวชปฏิบัตินั้นๆ 

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก  ทานสามารถใหการรักษาได  หากการรักษานั้นจํากัดเฉพาะการรักษาที่จําเปนและมี

เหตุผลตอภาวะฉุกเฉินนั้นๆ 

‘Best interests’ principle 

หลักการของ ‘การไดประโยชนสูงสุด’ 

25.  ในการตัดสินใจที่พิจารณาตามเหตุและผลวาทางเลือกของการรักษาใดที่ใหประโยชนสูงสุดแกผูปวยที่ไมอยูในสภาวะ

ที่สามารถจะตัดสินใจเองได  ทานตองพิจารณาโดยคํานึงตามแนวทางดังนี้ 

 -  ทางเลือกของการสืบคนหรือการรักษานั้นมีขอบงชี้ทางคลินิก 

 -  หลักฐานตางๆ  ที่ผูปวยเคยแสดงความโนมเอียงในทางที่ชอบ  รวมทั้งถอยแถลงที่ผูปวยเคยบอกไวลวงหนา 

 -  ขอมูลภูมิหลังของผูปวยที่ทานหรือทีมผูรักษาทราบ  เชน  จารีตประเพณี  ศาสนา  หรือการจางงาน เพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

 -  มุมมองเกี่ยวกับความโนมเอียงที่ผูปวยชอบที่ไดรับโดยบุคคลที่สาม  ที่อาจทราบถึงความตองการของผูปวย  

เชน คนในครอบครัว  ผูดูแล หรือบุคคลที่รับผิดชอบแทนพอแม 

 -  ในกรณีที่มีหลายทางเลือกที่ผูปวยจะไดรับประโยชนสูงสุด(รวมทั้งการไมรักษาดวย)  ใหเลือกทางเลือกที่มีผล

จํากัดตอการเลือกในอนาคตของผูปวยที่นอยที่สุด 

Applying to the court 

การขออํานาจศาล 

26.  หากสงสัยหรือไมแนใจเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจของผูปวย  หรือไมสามารถไดมติที่พอใจในความคิดเห็น

ที่ยังมีความหลากหลายเกี่ยวกับทางเลือกที่ผูปวยจะไดรับประโยชนสูงสุด  ทานตองนําเขาปรึกษากับผูที่มีประสบการณสูง

กวา  หรือในสภาวะที่เหมาะสม  อาจตองขอความเห็นในดานกฎหมายวาจําเปนตองขออํานาจศาลตัดสินใจหรือไม 



~ 10 ~ 
 

 ในกรณีที่เวชปฏิบัตินั้นไมใชเปนการรักษาโรค  ทานตองขออนุญาตตอศาลกอน  หากผูปวยอยูในสภาวะที่ไมมี

ความสามารถใหการยินยอม เชนการทําหมัน  การบริจาคอวัยวะ การหยุดเครื่องกูชีวิต ตางๆ ในผูปวยสมองตายถาวร  

หากทานตัดสินใจขออํานาจตอศาล  ทานตองแจงใหผูปวย  และตัวแทนผูปวยโดยทันทีเกี่ยวกับการตัดสินใจของทาน  และ

สิทธิของเขาเหลานั้นที่สามารถรวมในการรับฟงการพิจารณาได 

Forms for consent 

(ใบยินยอม) 

27.  ในการตัดสินวาผูปวยใหคํายินยอมตอการสืบคนหรือการรักษาหรือไม  ทานตองพิจารณาจากความเขาใจของผูปวย

ในรายละเอียดและนัยสําคัญของขอมูลที่นําเสนอไดดีเพียงใด  ไมใชพิจารณาจากใบที่ผูปวยแสดงหรือบันทึกการยินยอม

เทานั้น 

Express consent 

การแสดงความยินยอม 

28.  ผูปวยสามารถแสดงการยินยอมไดดวยวาจาหรือการเขียน  ในบางกรณี  การบันทึกดวยการเขียนคํายินยอมและ

ความปรารถนาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสืบคนหรือการรักษาของผูปวยมีความสาํคัญ  ตามลักษณะของความเสี่ยงที่ผูปวยอาจ

ไดรับ  ซึ่งจะชวยใหม่ันใจในความเขาใจกันระหวางทานกับผูปวยและผูอื่นที่รวมดูแลหรือทําหัตถการ 

 ยกเวนกรณีฉุกเฉิน  และผูปวยมีความสามารถใหคํายินยอมได  ทานตองไดรับคํายินยอมแบบเปนลายลักษณ

อักษร  ในกรณีดังนี้ 

 -  การรักษาหรือหัตถการที่ซับซอนหรือมีความเส่ียงหรือผลขางเคียงที่สําคัญ 

 -  การสืบคนหรือการตรวจนั้นไมไดเปนจุดประสงคหลักในการดูแลทางคลินิก 

 -  เวชปฏิบัตินั้นอาจมีผลอยางสําคัญตอการจางงาน  สังคม  และชีวิตสวนตัวของผูปวย 

 -  การรักษานั้นเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย 

29.  ทานตองใชใบรายงานของผูปวย (เวชระเบียน)  และหรือใบยินยอมการรักษาเพื่อลงรายละเอียดในจุดที่สําคัญตางๆ 

ของการถกกับผูปวย  รวมทั้งลักษณะของขอมูลที่ให  การรองขอที่จําเพาะของผูปวย  และรายละเอียดของขอบเขตที่

ยินยอมใหการรักษา 

Statutory  requirements 

ขอกําหนดตามพระราชบัญญัต ิ 
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30.  การเขียนใบยินยอมมีความจําเปนตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติของการรักษาในบางกรณี  เชน การรักษาดาน

การมีบุตรยาก (fertility treatment) และทานตองทําตามกฎหมายที่บัญญัติเสมอ 

Implied  consent  

การยินยอมโดยนับ 

31.  ทานตองระมัดระวังในการใชหรืออาศัยทวงทาของผูปวยที่แสดงกริยาที่ไมขัดขืน  มาตีความหรือนํามาใชเปนการ

ยินยอม  เชน  การที่ผูปวยนอนลงบนเตียงตรวจ  ไมไดหมายความวาผูปวยจะเขาใจแลวเกี่ยวกับการกระทําที่ทานเสนอ

หรือทําไมตองกระทํา 

Reviewing consent 

การทบทวน การยินยอม 

32.  การลงนามในใบยินยอมไมใชหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงวา  ผูปวยใหหรือยังคงใหการยินยอมตอขอเสนอของการ

รักษาในทุกดาน  ทานและผูรวมงานของทานตองทบทวนการตัดสินใจของผูปวยอีกครั้งเมื่อใกลถึงการรักษาโดยเฉพาะเมื่อ 

 -   มีระยะเวลาหางกันอยางมีนัยยะระหวางการใหการยินยอมกับเวลาที่เริ่มใหการรักษา 

 -  มีการเปลี่ยนวัสดุที่ใชเมื่อสภาพผูปวยเปลี่ยนไป  หรือแผนการรักษาที่เสนอบางดานเปลี่ยนไปซึ่งอาจทําใหคํา

ยินยอมนั้นเปนโมฆะได 

 -  มีขอมูลใหมที่เกี่ยวของที่เพิ่งหาได  เชนความเสี่ยงของการรักษา หรือทางเลือกใหมของการรักษา 

Consent to screening  

การยินยอมในการคัดกรอง 

33.  การคัดกรอง (ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจทดสอบตางๆ)  ในคนแข็งแรงหรือปราศจากอาการ  เพื่อคนหาความผิดปรกติ

ของยีน  หรืออาการเริ่มแรกของภาวะออนแอหรอืเส่ียงตอชีวิตนั้นสามารถเปนเครื่องมือสําคัญตอการดูแลสุขภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ  แตการคัดกรองที่เกี่ยวของนั้นอาจมีความไมแนนอนไดสูง เชน ความเสี่ยงของการเกิดผลบวกหรือผลลบลวง  

ผลลัพธของการคัดกรองอาจมีผลกระทบตามมาอยางรุนแรงในดานแผนการรักษา  สังคม  และคาใชจายทั้งตอตัวบุคคล

และญาติ ในบางรายความจริงที่ปรากฏจากการคัดกรองก็แสดงนัยสําคัญอยางรุนแรงอยูในตัวได 

34.  ทานตองเชื่อม่ันวา  บุคคลใดที่ใหการยินยอมในการทําการคัดกรองจะตองเปนการตัดสินใจยินยอมที่ไดรับการชี้แจง

แลวอยางถูกตอง  หากเปนไปได  ทานตองเชื่อม่ันวา  การทําการคัดกรองนั้นจะไมขัดกับประโยชนของบุคคลนั้นๆ  ทาน

ตองพิจารณาเปนพิเศษเพื่อใหม่ันใจวา  ขอมูลที่บุคคลนั้นๆตองการหรือควรทราบไดรับการกําหนดและอธิบายแลว  ทาน

ตองอธิบายอยางชัดเจนดวยความระมัดระวัง 

 -  จุดมุงหมายของการคัดกรอง 
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 -  โอกาสของการคัดกรองจะใหผลบวกหรือลบ  และโอกาสของการเกิดผลลัพธลวงทั้งบวกและลบ 

 -  ความไมแนนอนและความเสี่ยงที่เกิดจากขบวนการคัดกรอง 

 -  การคัดกรองในสภาวะหรือความโนมเอียงตางๆ อาจมีผลตอการรักษา ทางสังคม หรือคาใชจายของผูปวย

อยางมีนัยสําคัญ 

 -   แผนการติดตามผล ที่ตองครอบคลุมถึงความพรอมในการจัดใหมีการปรึกษา (Counseling) หรือการบริการ

สนับสนุนดานจิตใจเมื่อจําเปน 

หากทานพิจารณาถึงความจําเปนในการคัดกรองในเด็ก  หรือผูใหญที่ไมสามารถจะใหการตัดสินใจดวยตนเอง  ทานตอง

กระทําตามคําแนะนําตามยอหนาที่ 19-25 

ในกรณีที่เหมาะสม  ทานควรดําเนินการตามคําแนะนําที่ตราโดยองคกรตางๆ  เชน Advisory Committee on Genetic 

Testing  เปนตน 

Consent to research 

การขอคํายินยอมดานการวิจยั 

35.   การวิจัยที่เปนการศึกษาดานคลินิกหรือการรักษา  และการวิจัยเพื่อหาสาเหตุ หรือการรักษาในสภาวะจําเพาะของ

โรค  เปนส่ิงสําคัญที่จะเพิ่มพูนความสามารถของแพทยในการดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต  

แตประโยชนตางๆของการวิจัยอาจไมแนนอน   หรือไมเกิดประโยชนตอผูปวยที่รวมวิจัยนั้นๆ  นอกเหนือจากนั้น  ความ

เสียงที่อาจเกิดกับผูเขารวมในโครงการวิจัยอาจยากที่จะตรวจพบหรือประเมินไดลวงหนา   ดังนั้นหากทานจะดําเนินหรือ

รวมในการทําวิจัย  ส่ิงสําคัญที่ทานตองใหความมั่นใจไดวา 

 -  ตามความสามารถที่ทานมีอยู  ทานตองมั่นใจไดวา  การวิจัยนั้นไมกอผลตรงขามกับประโยชนที่ผูเขารวมใหทํา

การวิจัยจะไดรับ 

 -  ผูเขารวมโครงการวิจัยไดทราบวา  ส่ิงที่ไดรับเปนการทําวิจัย  และผลที่ไดไมสามารถทํานายลวงหนาได 

36.  ทานตองใสใจเปนพิเศษเพื่อใหม่ันใจไดวา  บุคคลที่ทานพิจารณาใหเขารวมโครงการวิจัยจะไดรับการเปดเผยขอมูล

เต็มที่ที่จะกระทําได  โดยไดรับการนําเสนอในรูปแบบที่เขาใจไดงาย  ซึ่งตองรวมถึงขอมูลของประโยชนและความเสี่ยงที่มี

โอกาสเปนไปได  หลักฐานที่ผานการรับรองของคณะกรรมการดานจริยธรรมการวิจัย  และการแนะนําถึงบุคคลนั้นๆ 

สามารถที่จะถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลา 

 ทานตองมั่นใจวา  บุคคลนั้นไดมีโอกาสอานและพิจารณาขอมูลการวิจัยในแผนพับแลว  ทานตองใหเวลาอยาง

เพียงพอกับผูเขารวมในโครงการวิจัยเพื่อฟงการสะทอนถึงนัยยะของการเขารวมโครงการศึกษานั้นๆ  โดยทานตองไมใช
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แรงกดดันบังคับในการเขารวมการวิจัย  ทานตองไดรับการลงนามยินยอมเปนลายลักษณอักษร  และกอนเริ่มการทําวิจัย  

ทานตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดานจริยธรรมการวิจัยที่ไดรับการแตงตั้งอยางถูกตอง 

37.  ทานตองขอคําแนะนําเพิ่มเติมเมื่อทานจะทําวิจัยในคนที่ไมสามารถใหการตัดสินใจดวยตนเองหรือในเด็ก  ทานตองมี

ความระมัดระวังในกรณีเชนนี้เนื่องจากกฎหมายยังมีความซับซอนและคลุมเครือ และในปจจุบัน  ยังไมมีคําตอบที่เปนเอก

ฉันทตอกระแสสังคมในการหาความสมดุลระหวางความเสี่ยงและประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เปราะบางเหลานี้ได

อยางไรในการดําเนินการวิจัย ( คณะที่ปรึกษาดานชุมชุนกําลังเริ่มเกิดขึ้น) ทานตองปรึกษา  ขอแนะนําจากหนวยงาน

ตางๆเชน Medical Research Council และ Medical Royal Colleges  เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัยเสมอ  ทานควรปรึกษา 

คณะกรรมการจริยธรรมดานการวิจัยที่เกี่ยวของในกรณีที่เหมาะสม 

ปญหากฎหมายที่พบบอยในเวชปฏิบัติ 

( Common Medice – Legal Problems in Medicine)* 

         ผศ.นพ.เอนก   ยมจินดา 

 ในการทําเวชปฏิบัติ แพทยอาจพบปญหาที่มีแงมุมทางกฎหมายเขามาเกี่ยวของดวยอยูบอยครั้ง   วิธีวิเคราะห

เพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมอาจกระทําไดหลายทาง  รูปแบบหนึ่งที่แพทยอาจนํามาปรับใชได  ทําโดยการแยกพิจารณา

สถานการณนั้นออกเปน 4 ประเด็นไดแก 

 1.   ปญหา ( Problem )  ไดแกการพิจารณาวาเรื่องนั้นเปนหลุมพรางที่ผูอื่นขุดดังลอแพทยหรือเปนหลุมพรางที่

แพทยขดุฝงตนเองโดยรูเทาไมถึงการณ  ตลอดจนคนหาความกังวลที่ถูกอําพรางอยู (Key point/Masked Problem) แลวหา

ใหไดวาอะไรคือ ความตองการที่แทจริงของผูปวย (Hidden agenda) ส่ิงที่ผูปวยอยากรองขอใหแพทยกระทํา 

 2.  ขอเท็จจริง ( Fact ) ไดแกแนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น (Law related / concerned)  

 3.  ขอพิจารณา ( Discussion )  ไดแก การรูเทาทันทุกทางเลือกที่นาจะกอประโยชนแกทุกฝายโดยเฉพาะ

ผลลัพธตองใหความปลอดภัยแกทั้งผูปวยและแพทย    ทั้งนี้แพทยตองมีทางเลือกใหทั้งกับตนเองและผูปวย  แพทยตองไม 

”ติดกับ(trap)”  อยูในปญหานั้นๆ บอยครั้งที่แพทยจําตองหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาเสมือนหลบออกขางทาง  แตไมใชเล่ียง

เสียจนออกนอกเสนทาง  เปนเพียงแคออมไปกอนเพื่อลดแรงที่มากระทําแลวสามารถกลับเขาสูทิศทางหลักรักษาเสนทาง

เดิมที่เปนมาตรฐานทางการแพทยเอาไวได  แพทยตองไมลืมวากฎหมายเปนเพียงเครื่องมือประเภทหนึ่งเทานั้น 

 4.  ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  ไดแกการประมวลขอพิจารณา  ประเมินทางเลือกทั้งหลายแลวทําความเห็น

เชิงบูรณาการวาแพทยสมควรกระทําอยางไรเมื่อพิจารณาถึงการสรางเสริมและสานตอความสัมพันธที่ดีกับผูปวยและ

ญาติ 
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ปญหากฎหมายที่พบบอย : ทางอายุรกรรม ;  Common Medico-Legal Problems in Medicine 

ปญหาที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ ( Fact ) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related /concerned) 

 หากพิจารณาเฉพาะแงกฎหมายหลักที่อาจมาเกี่ยวของ  ขั้นตอนแรกจะตองแยกโรคหรืออาการบาดเจ็บของ

ผูปวยออกกอนวาอยูในสภาวะใด 

 ก.ภาวะฉุกเฉิน 

 หากผูปวยอยูในภาวะฉุกเฉินอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต  ไมวาแพทยจะมีหนาที่เพราะอยูเวรหรือเพียงแตประสบ

เหตุโดยบังเอิญ  ไมวาเหตุการณจะเกิดขึ้นนอกหรือในสถานพยาบาล  ไมวาจะเปนสถานพยาบาลภาครัฐหรือเอกชน  หาก

แพทยเห็นวาตนเองอาจชวยเหลือผูปวยไดโดยไมมีเงื่อนไขวาการชวยเหลือนั้นจะไปกออันตรายแกตัวแพทยเองหรือผูอื่น  

กฎหมายกําหนดใหแพทยตองชวยผูปวยตามความจําเปน  กฎหมายขอนี้เปนไปเพื่อหลักการของการอยูรวมกันในสังคม

อยางมีน้ําใจใหแกกัน ( Good Samaritan Law ) 

 ข.   ภาวะไมฉุกเฉิน 

 หากอาการของผูปวยไมรายแรงถึงขั้นฉุกเฉินและแพทยไมประสงคจะตรวจรักษาผูปวย  จะตองพิจารณาวา

ขณะนั้นแพทยมีหนาที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู ณ สถานที่ใด 

 ข.1  สถานพยาบาลเอกชน 

 หากขณะนั้นแพทยมีหนาที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู ณ สถานพยาบาลเอกชนการบริการของภาคเอกชนเปน

เรื่องความสมัครใจของสองฝาย  หากพิจารณาความสัมพันธในทางสัญญา( Contractual Relationship ) หมายความวาเมื่อ

ผูปวยทํา “คําเสนอ” ขอรับการตรวจรักษามายังแพทยแลวแพทยทํา “คําสนอง”  ตอบรับวาจะทําการตรวจรักษาให เมื่อคํา

เสนอสนองนั้นสองฝายเขาใจถูกตองตรงกัน เปนอันวาเกิดสัญญาการรักษาพยาบาลขึ้นระหวางแพทยกับผูปวย 

ก. สถานพยาบาลทุกแหงควรมีการรวมกําลังกัน ( synergyl Pool ) โดยการใชขอมูลผูปวยและ

ญาติประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ( High Rub Patient and Family ) รวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารความเสี่ยง ( Clinical Rub Management system ) 

  ข.  แพทยมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ( Refusal of treatment ) เพื่อที่จะไมตรวจรักษาผูปวยประเภท 

High risk patient หรือผูปวยที่มีญาติประเภท High risk parent หรือ High risk family  
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 แตถาแพทยไมสนองรับ “คําเสนอ”  ของผูปวยหรือญาติ  หรือแพทยบอกปด “คําเสนอ” นั้นไปยังผูปวยหรือญาติ  

ดังนี้สัญญาการรักษาพยาบาลระหวางแพทยกับผูปวยจะไมเกิดขึ้นแพทยส้ินความผูกพันกับ “คําเสนอ” ขอรับการตรวจ

รักษาของผูปวยและญาตินับแตนั้นไป 

 ข.2  สถานพยาบาลภาครัฐ 

 รัฐมีหนาที่ในการจัดใหมีบริการทางสาธารณสุขของรัฐอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  แพทยที่ปฏิบัตงิานอยูใน

สถานพยาบาลภาครัฐจึงเปนเสมือนตัวแทนของรัฐในการทําหนาที่ดังกลาว  แพทยภาครัฐจึงไมสามารถปฏิเสธการทํา

หนาที่ของตนได 

 ในการทําหนาที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังกลาวในสถานพยาบาลภาครัฐจึงถือไดวาแพทยเปน “เจาพนักงาน” 

ผูหนึ่งซึ่งหากแพทยปฏิเสธการตรวจรักษาผูปวยโดยไมมีเหตุผลที่สมควร  อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูปวยหรือ

ญาติได  แพทยจึงอาจถูกฟองรองในความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงาน ละเวนการปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ  เพื่อใหเกิด

ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลหลายประการของแพทย 

 ก.  แพทยมีความกังวลใจวา  ผูปวยหรือญาติที่ถูกจัดอยูในประเภทที่มีความเสี่ยงสูงจะรับมือไดยาก  ส่ือสารทํา

ความเขาใจไดยาก  เจาถอยหมอความ คาดหวังสูง เห็นแกประโยชนสวนตน  

 ข.  แพทยมีความกังวลใจวา  ตนอาจไมสามารถทําการตรวจรักษาใหทั้งถูกตองและถูกใจสมดังความคาดหวัง

ของผูปวยหรือญาติทานนั้นได  ซึ่งทําใหแพทยหวั่นหวาดวาจะสงผลใหผูปวยหรือญาติทานนั้นจะทําอันตรายตอกายและ

ใจของแพทยดวยการฟองรองหรือรองเรียน 

 ค.  แพทยมีความกังวลใจวา  ในการสงสาร  คูส่ือสารรวมถึงบุคคลที่สามอาจแปล “สาร ( message )”   เรื่องความ

หวั่นไหวของแพทยดังกลาวคลาดเคลื่อนไปเปนเรื่องความบกพรองทางจริยธรรมของแพทย  รวมถึงความบกพรองทางการ

บริหารของสถานพยาบาล 

 จ.  แพทยมีความกังวลใจวา  คําวา “ความเส่ียงสูง ( High Risk )”   มีความออนไหวสูง ( High sensitivity) การใช

ศัพทดังกลาวโดยขาดความระมัดระวังอาจจะกอความไมพอใจตอผูปวยหรือญาติที่ถูกพาดพิง 

ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  

 เคราะหกรรมของแพทยที่ถูกฟองรองหรือรองเรียนทั้งๆที่ทําการตรวจรักษาผูปวยอยางถูกตองไดมาตรฐานแลว 

อาจเปนเรื่องที่แพทยทานนั้นไปอยูผิดสถานที่ ผิดเวลา 



~ 16 ~ 
 

 ปจจัยทางจิตวิทยาในการคัดสรรแพทยคูส่ือสารใหเหมาะสม ( Compatible )  กับผูปวยหรือญาติไมอาจมองขาม

ได  สถานพยาบาลอาจพิจารณาเปลี่ยนแพทยทานใหมที่มีจริตสอดคลองตองกับผูปวยหรือญาตินั้นๆแทน 

 อยางไรก็ตามหากสถานพยาบาลไมสามารถจัดสรรแพทยทดแทน การสงตอผูปวยจะตองมั่นใจวากระทําไดไม

เพียงแตโดยไมผิดกฎหมายแตตองกระทําดวยมาตรการที่ละมุนละมอม  มีการประสานกับสถานพยาบาลและแพทยที่จะ

รับรักษาพยาบาลผูปวยตอเปนอยางดี 

ปญหาที่ 2 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ ( Fact )  

 แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related / concerned )  เปนเรื่อง Physician-Patient Confidential Privilege 

ความผิดฐานเปดเผยความลับ (Breach of Privacy / Confidentiality ) 

 ความรับผิดตามกฎหมายอาญา4 

 ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่นโดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่  โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย  

เภสัชกร  คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล  นักบวช หมอความ  ทนายความ  หรือผูสอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เปน

ผูชวยในการประกอบอาชีพนั้นแลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  ตองระวางโทษ

เชนเดียวกัน 

 ความรับผิดตามกฎหมายสุขภาพ 

 ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล  เปนความลับสวนบุคคล  ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้น

เสียหายไมได  เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล  นั้นโดยตรง  หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให

ตองเปดเผย  แตไมวาในกรณีใดๆ  ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือ

กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได5 

 ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได6 

 ความรับผิดตามกฎหมายวิชาชีพ 

 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยหรือผูปวยที่เสียชีวิตแลวซึ่งตนทราบมาเนื่องจาก

การประกอบวิชาชีพ  เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมายหรือ เมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามหนาที่7 

 ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเองจาก ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ โดยเครงครัด เวนแตจะ

ไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย8 

 แพทยและ/หรือสถานพยาบาลตองการเผยแพรความรูอันตนเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

สาธารณชนโดยยกกรณีตัวอยางผูปวยที่ตนหรือสถานพยาบาลนั้นๆรับไวรักษาพยาบาลเพื่อใชเปน

อุทาหรณแกประชาชน  โดยนําเสนอผานชองทางสื่อสารมวลชน 
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 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนผูดําเนินการสถานพยาบาลตองไมโฆษณาสถานพยาบาลหรือยินยอมใหผูอื่น

โฆษณาสถานพยาบาลที่ตนเปนผูดําเนินการ  ในลักษณะดังตอไปนี้ 

 (1)  โฆษณาสถานพยาบาลในทํานองโออวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกิจกรรมอื่นของสถานพยาบาล

เกินกวาที่เปนจริง 

 (2)  โฆษณาสถานพยาบาลโดยโออวดกิจกรรมของสถานพยาบาลนั้น หรือสรรพคุณของเครื่องมือเครื่องใชของ

สถานพยาบาล  ไปในทํานองจูงใจใหผูอื่นเขาใจผิด  โดยไมถูกตองตามหลักวิชาการที่เปนมาตรฐานของวิชาชีพเวชกรรม  

หรือทําใหประชาชนเกิดความคาดหวังในสรรพคุณเกินความเปนจริง9 

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพราง 

 ก.  มุทิตาจิตตอแพทยอาวุโส แพทยรุนพี่ เพื่อนแพทยหรือแพทยรุนนองที่ประสบความสําเร็จในการตรวจรักษา

โรคหรือการบาดเจ็บที่การตรวจพบ การปองกันหรือ การรักษา กระทําไดยากหรือยังไมเคยมีผูใดทําไดมากอน เปนความ

ประสงคจะเชิดชูเกียรติคุณของแพทยรวมถึงสถาบัน(สถานพยาบาล)ที่แพทยทานนั้นปฏิบัติงานอยูโดยสุจริตใจ 

 ข.   ความออนไหวของรูปแบบที่แพทยอาจจําตองนําเสนอดวยประวัติ  อาการปวยเจ็บ  วิธีการสืบคนเพื่อ

วินิจฉัยโรคตลอดจนวิธีการรักษาพยาบาลที่ลวนเปนส่ิงที่อาจกระทบกับประเด็นเรื่อง “ความลับของผูปวย” 

 ค.  ความเส่ียงตอการที่องคกรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจประสงคจะตรวจสอบการสรางศรัทธา

หรือความเชื่อถือไววางใจตอความรูความสามารถของแพทยและสถานพยาบาลนั้นๆ แยกออกจากเรื่อง “การโฆษณาการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” กับ”การโฆษณาสถานพยาบาล” 

ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  

 ทีมแพทยที่รับผิดชอบในการรกัษาพยาบาลผูปวย  จะตองขอรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผูปวยหรือผูแทน

โดยชอบดวยกฎหมายของผูปวย  วาจะอนุญาตใหเปดเผยความลับของผูปวยไดหรือไม  หากไดมากนอยแคไหนเพียงใด  

และหากการแถลงขาวอาจตองกระทําเปนระยะ ๆ ทีมแพทยสมควรจะตองส่ือสารกับผูปวยหรือผูแทนโดยชอบดวย

กฎหมายของผูปวยเพื่อขออนุญาตทุกครั้งไป  แพทยตองไมลืมวาผูปวยหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของผูปวย

สามารถใชสิทธิยกเลิกเพิกถอนความยินยอมไดเสมอ 

 นอกจากนั้นทีมแพทยสมควรสื่อสารกับแพทยสภาเพื่อแจงถึงวัตถุประสงคในการที่จะดําเนินการเผยแพรขาวเพื่อ

รับฟงขอหวงใย(หากมี) ในประเด็น “การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม”และ”การโฆษณาสถานพยาบาล”  เพื่อ

ปรับแกการแถลงขาวใหอยูในขอบขายที่ผูบริโภคดานสุขภาพจะไดรับประโยชนโดยผูใหบริการดานสุขภาพไมไดรับ

อันตรายทั้งๆที่มีความประสงคดี 
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ปญหาที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related /concerned ) 

 ประเด็นพิจารณาตามกฎหมายขอมูลขาวสาร10   

 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตน ตอหนวยงานของรัฐแหง

อื่น  โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแต (1)-(9) 

 (7)  เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล 

 ประเด็นพิจารณาตามกฎหมายสุขภาพ11 

 ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล  เปนความลับสวนบุคคล  ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้น

เสียหายไมได  เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคลนั้นโดยตรง  หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตอง

เปดเผย  แตไมวาในกรณีใดๆ  ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมาย

อื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได 

 ประเด็นพิจารณาตามกฎหมายอาญา12 

 ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน 

 (1) เพราะอยูในที่บังคับ หรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไดหรือ 

 (2) เพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพนโดยวิธีอื่นใดได  

เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 

 ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว  ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 ประเด็นพิจารณาตามกฎหมายแพง 

 ตามกฎหมายแพงเรื่องการสิ้นสุดแหงการสมรส  หากคูสมรสไมยินยอมหยาโดยความสมัครใจ  ฝายที่ประสงคจะ

หยาจําตองนําเรื่องฟองตอศาลโดยอาศัยเหตุฟองหยาซึ่งมีดังตอไปนี้ 

 สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง  และโรคมีลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะ

หายได 

 อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได13 

  ก.  สามีหรือภริยา เปนเอดส แพทยจะบอกผลเลือดใหภริยาหรือสามีทราบไมไดเพราะเปน

ความลับของผูปวย 

 ข.  สามีหรือภริยา เปนเอดส  แพทยสามารถบอกผลเลือดใหภริยาหรือสามีทราบได เพราะถือ

เปนการชวยปองกันชีวิตของภริยาหรือสามี 
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 ( ขอสังเกต :  ไมวาสามีหรือภริยาเปนเอดส  บุคคลผูรูความลับนี้ก็คือแพทยเจาของไขซึ่งจะตองถูกเรียกไปเปน

พยานศาลเพื่อเบิกความเปดเผยความลับของผูปวยของตนตามคําส่ังศาล) 

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลของแพทยกับคูสมรส 

 แพทยพึงศึกษาอยางเขาใจจนเห็นประโยชนของ “แนวทางปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับเรื่องเอดส”  รูและเขาใจ

ขั้นตอนการใหคําปรึกษาแนะนํากอนตรวจเอดส  รูและเขาใจขั้นตอนการขอความยินยอมในการตรวจเอดส  ศึกษาเอกสาร

ขอความควรรูกอนการตรวจเอดส (Information Sheet ) ศึกษาใบยินยอมใหแจงผลการตรวจเอดส  แกบุคคลอื่นซึ่งมี

สาระสําคัญไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  

 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่สําคัญของชาติ  การลมสลายของสถาบันนี้ผานทางการหยารางของบิดา

มารดา  นับเปนโศกนาฏกรรมที่กระทบผูบริสุทธิ์จํานวนมากและสงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  การ

ประคับประคองใหทุกฝายผานพนวิกฤติไปไดถือเปนเรื่องทาทายความสามารถทางการแพทย(เวชศาสตรครอบครัว) ชั้นสูง  

ประเด็นที่อาจนําเขาสูการพิจารณาใหรอบคอบไดแกคูสมรสฝายที่เปนเอดสกลัวการถูกทอดทิ้งหากอีกฝายรูความจริง  คู

สมรสอีฝายอาจติดเชื้อเอดสแลว  สาระสําคัญของสถานะภาพสมรสไมไดอยูที่การรวมประเวณีเพียงอยางเดียว  และที่

แพทยตองตระหนักคือหากแพทยอางความจําเปนตองกระทําความผิด(เพื่อขอยกเวนโทษ)  ดวยการเปดเผยผลเอดส

เพื่อใหคูสมรสของผูปวยพนจากภยันตรายนี้  แพทยก็ไมสามารถจะชวยชีวิตชูรักคนอื่นของผูปวยเอดสของแพทยไดเลย  

(safe life for all of patient’s sex partners)  นอกจากการใหคําปรึกษาแนะนําที่มีประสิทธิผลทั้งกอนและหลังการตรวจเอดส 

 ดังนั้นจึงเห็นไดอยางชัดเจนวา  ผูใหคําปรึกษาแนะนํา (Counselors) มีความสําคัญอยางยิ่งยวด  แพทยจึงสมควร

ใหการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรูและทักษะตลอดเวลา   กรณีเชนนี้อาจพิจารณาไดวาการไมยินยอมใหเปดเผยผลการ

ขาพเจายินยอมใหแจงผลการตรวจเลือดแก 

( / )  คูสมรส  คือ....................... 

(   ) ญาติ  คือ......................... 

(   ) นายจาง คือ........................ 

(   ) อื่นๆ ไดแก  

ลงนาม  ผูขอรับการตรวจหรือผูแทน/ 

 ผูใหคําปรึกษาแนะนํา/ 

 พยาน/ 

วัน เดือน พ.ศ. 
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ตรวจเชื้อเอดส ตอบุคคลในครอบครัวสามารถใชเปนเครื่องชี้วัดความลมเหลวของการใหคําปรึกษาแนะนํา  และการฝน

ตรวจหาเชื้อเอดสผูปวยที่มีทัศนคติเชนนี้ตอไปก็ไมผิดอะไรกับการรอเวลาทํางานของระเบิดเวลานั่นเอง 

 

 

ปญหาที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related /concerned ) 

 กฎหมายขอมูลขาวสาร 

 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ  

หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับ

สําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรานี้แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือน

ไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวได14    

 ในกรณีเจาของขอมูลเปนผูเยาว  ใหผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา 25 วรรคหา 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูเยาวมีอายุไมต่ํากวา 15 ป  ตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวดวย15 

 กฎหมายสุขภาพ16 

 ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล  เปนความลับสวนบุคคล  ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้น

เสียหายไมได  เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล  นั้นโดยตรง  หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให

ตองเปดเผย  แตไมวาในกรณีใดๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

หรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได 

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลของแพทยกับพอแมลูก 

 พิจารณาเชนเดียวกับขอพิจารณาของปญหาที่ 3 

 

 ก. บุตรหรือธิดา เปนเอดส  แพทยบอกผลเลือดใหบิดา/มารดา ทราบไมไดเพราะเปน

ความลับของผูปวย 

 ข.  บุตรหรือธิดา เปนเอดส  แพทยบอกผลเลือดใหบิดา/มารดา ทราบไดเพราะเปน

ผูปกครองของผูปวย 
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ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  

 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่สําคัญของชาติ  การลมสลายของสถาบันนี้ผานทางความราวฉานระหวาง

บิดามารดากับบุตร  นับเปนโศกนาฏกรรมที่กระทบผูบริสุทธิ์จํานวนมากและสงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  

การประคับประคองใหทุกฝายผานพนวิกฤติไปไดถือเปนอีกเรื่องที่ทาทายความสามารถทางการแพทย(เวชศาสตร

ครอบครัว) ชั้นสูง  ประเด็นที่อาจนําเขาสูการพิจารณาใหรอบคอบไดแก  ความหวงใยของพอแมที่มีตอลูก  ความกลัวและ

ความสับสนของลูกทั้งตอความไมรูจริงเรื่องเอดสและตอปฏิกิริยาของพอแมที่จะมีตอผลเอดส  ตลอดจนความพยายาม

ตรวจติดตามผลของเพื่อนหรือคนรักของผูปวยวัยรุนเพื่อการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองทันเวลา 

 และเชนเดียวกับกรณี “คูสมรสกับผลเอดส”  จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ผูใหคําปรึกษาแนะนํา ( Counselors ) มี

ความสําคัญอยางยิ่งยวด  แพทยจึงสมควรใหการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรูและทักษะตลอดเวลา กรณี “พอแมลูกกับ

ผลเอดส”  นี้อาจพิจารณาไดวาการไมยินยอมใหเปดเผยผลการตรวจเชื้อเอดสตอบุคคลในครอบครัวสามารถใชเปน

เครื่องชี้วัดความลมเหลวของการใหคําปรึกษาแนะนํา  และการฝนตรวจหาเชื้อเอดสผูปวยที่มีทัศนคติเชนนี้ตอไปก็ไมผิด

อะไรกับการรอเวลาทํางานของระเบิดเวลานั่นเอง 

 

ปญหาที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related /concerned ) 

 กฎหมายอาญา ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา 

 ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เพราะอายุ ความปวยเจ็บ กายพิการหรือ

จิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิไดนั้นเสียโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ17 

 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307  เปนเหตุใหผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตาย หรือรับอันตราย

สาหัส  ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 290  มาตรา 297 หรือ มาตรา 298  นั้น18 

 กฎหมายอาญา ความผิดตอเสรีภาพ 

 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอส่ิงใด  โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต 

รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอื่น  หรือโดยใชกําลังประทุษรายตนผูถูกขมขืนใจ

ก. ผูปวยหลบหนี 

ข.  ผูปวยไมสมัครใจอยูในโรงพยาบาล 

ค. ผูปวยขอเปลี่ยนแพทย 

ง.  ผูปวยขอยายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น 

จ. ผูปวยขอกลับไปรักษาตอกับหมอพระหรือหมอน้ํามนตที่บาน 
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ตองกระทําการนั้น  ไมกระทําการนั้นหรือจํายอมตอส่ิงนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ19 

 ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ20 

 ผูใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพ

ในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ21 

 กฎหมายสุขภาพ 

 บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ

สุดทายของชีวิตตน  หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 

 การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทํานั้น

เปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง22 

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

 ปญหานี้เปนหลุมอําพรางความกังวลของแพทยตอความผิดขอหา “แพทยทอดทิ้งผูปวย” 

 การตัดสินใจของแพทยมักอยูในรูปของผลลัพธภายหลังการบูรณาการ 3 ฐานความคิดไดแก 

 1.  หลัก Beneficence หรือหลัก Paternalism  คือแพทยจะใหส่ิงที่ดีที่สุดกับผูปวยเสมอ เสมือนดังพอแมจะกระทํา

ทุกอยางเพื่อใหลูกไดรับส่ิงที่ดีที่สุดในความคิดของพอแม 

 2.  หลัก Autonomy  หรือหลักสิทธิของผูปวย  คือ ผูปวยเปนเจาของเนื้อตัวรางกายของเขา ส่ิงที่ผูปวยตองการคือ

ขอมูลทางการแพทยที่แพทยตองอธิบายในรูปที่ผูปวยสามารถเขาใจไดหลังจากไตรตรองแลว   ผูปวยจะตัดสินใจใหความ

ยินยอม  ไมใหความยินยอมหรือยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ไดเพื่อใหแพทยกระทําส่ิงที่ผูปวยเห็นวาดีที่สุดในความคิด

ของผูปวย 

 3.  หลัก Distributive Justice หรือหลักการจัดสรรทรัพยากรอยางยุติธรรม  แพทยทุกทานตระหนักดีวาทรัพยากร

ทางการแพทยไมเคยพอเพียง   แพทยจะใชหลักการใดในการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเคยพอเพียงเหลานั้นใหกับผูปวยที่

สมควรไดรับอยางยุติธรรม 

ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  

 โรงพยาบาลไมใชคุกหรือสถานที่คุมขัง  และผูปวยก็ไมใชผูตองขังหรือนักโทษ  การที่แพทยรับผูปวยไวรักษาเปน

ผูปวยในสถานพยาบาล  ตลอดเวลาที่อยูในโรงพยาบาลผูปวยยังคงเปนเจาของเนื้อตัวรางกายของเขา  หากผูปวยยังคงมี

สติสัมปชัญญะบริบูรณ  อํานาจในการใหหรือยกเลิกเพิกถอนความยินยอมในการรับการรักษาพยาบาลยอมยังคงอยูกับ

ตัวผูปวยดังเดิม  แพทยพึงเตือนใจตนเสมอวาส่ิงที่ดีที่สุดในความคิดของแพทยอาจไมใชส่ิงที่ดีที่สุดในความคิดผูปวย 
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 ปญหาการยุติความพยายามยื้อการตาย(Prolong death) หรือการคงสภาพผูปวยไวในภาวะ “ฟนก็ไมได ตายก็ไม

ลง(Twilight Zone)”  ซึ่งนอกจากจะสงผลใหแพทย “กลืนไมเขาคายไมออก (dilemma)”  ยังสงผลตอความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและจิตวิญญาณทั้งตอครอบครัวผูปวยและระบบสาธารณสุข  จะไดรับการพัฒนาแกไขเมื่อมีการดําเนินการออก

กฎกระทรวงแจงขั้นตอนรายละเอียดแนวทางเวชปฏิบัติกรณีผูปวยระยะสุดทาย 

 

ปญหาที่ 6 

 

 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related /concerned ) 

 หลักกฎหมายทั่วไป 

 Volenti non fit injuria 

 ภาษาลาติน  เปนสํานวนกฎหมายที่ภาษาอังกฤษแปลวา Those who consent may not be injured ภาษาไทยนิยม

ใชคําวา ความยินยอมไมเปนละเมิด 

 ( ขอสังเกต :  หลักกฎหมายนี้หมายถึงบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณรูและเขาใจส่ิงที่ตนกําลังจะกระทํา  

แลวยินยอมสมัครใจเขาเสี่ยงภายเอง  หากประสบอันตรายไดรับบาดเจ็บยอมไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆได; A 

person who consents to legal wrong has no legal right  อยางไรก็ตามแมทุกการรักษาพยาบาลจะมีความเสี่ยงแตการ

รักษาพยาบาลไมใชภัยที่ผิดกฎหมาย  และแมผูปวยจะใหความยินยอมรับการรักษาพยาบาลก็ไมไดหมายความวาแพทย

จะรักษาไดดวยความประมาทเลินเลอ) 

 กฎหมายสุขภาพ 

 ในการบริการสาธารณสุข  บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการใหบริการให

ผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด  และในกรณีที่

ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได 

 ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปด  ขอเท็จจริงที่ตนรูและควร

บอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ  ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่

ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 

 (1)  ผูรับบริการอยูในภาวะที่เส่ียงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน 

 ผูปวยหรือญาติไมสามรถฟองรองแพทยหรือโรงพยาบาลได หากผูปวยหรือญาติไดลง

ลายมือชื่อในหนังสือยินยอมรับการรักษาพยาบาลที่มีขอความวายกเวนความรับผิดของแพทยและ

โรงพยาบาลแลวเพราะถือเปนการสละสิทธิการฟองรองตามหลัก “ความยินยอมไมเปนละเมิด” 
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 (2)  ผูรับบริการไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได  และไมอาจแจงใหบุคคลซึ่งเปนทายาทโดยธรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษหรือผูอนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณีรับทราบ

ขอมูลแทนในขณะนั้นได23 

 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

 ผูบริโภคมิสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 

 (1)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 

 (2)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

 (3 ทวิ) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

 (4)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตนิี้บัญญัติไว24 

 ขอตกลง ประกาศ หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบเพื่อละเมิดหรือผิด

สัญญาในความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของผูอื่น  อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผู

ตกลง ผูประกาศ ผูแจงความ หรือของบุคคลอื่นซึ่งผูตกลง ผูประกาศ หรือผูแจงความตองรับผิดชอบดวย  จะนํามาอางเปน

ขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบไมได25 

 ความตกลงทําไวลวงหนาเปนขอความยกเวนมิใหลูกหนี้ตองรับผิดเพื่อกลฉอฉลหรือความประมาทเลินเลออยาง

รายแรงของตนนั้น ทานวาเปนโมฆะ26  

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลของแพทยที่จะรูสึกโกรธระคนเศราเสมือนถูกทรยศโดยผู

อกตัญู 

สิทธิที่ผูปวยมีกําเนิดมาจากสิทธิของผูบริโภคซึ่งมีอยู 4 ประการคือ 

1.  สิทธิที่จะรู ( The right to know/to be informed ) คือแพทยมีหนาที่ตองใหขอมูลที่เพียงพอกอน  หลังจากนั้น

ผูปวยจึงจะให “ความยินยอมหลังจากไดรับการบอกกลาว ( informed consent)” แกแพทย 

2.  สิทธิที่จะเลือก ( The right to choose )  คือแพทยมีหนาที่อธิบายทางเลือกในวิธีการรักษาพยาบาลแกผูปวย ( 

informed choices ) ผูปวยตองมีทางเลือกเสมออยางนอยคือหากไมรับการรักษาผลจะเปนเชนไร บางครั้งเรียกสิทธินี้วาสิทธิ

ในการกําหนดชีวิตตนเอง ( The right to be compensated ) คือ หากพิเคราะหแลวเห็นวาแพทยมีสวนประมาทเลินเลอทําให

ผูปวยไดรับความเสียหาย  แพทยก็จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูปวยหรือญาติ 

ขอเสนอแนะ ( Suggestion )  

  หนังสือยินยอมรับการรักษาพยาบาล ( informed consent form ) ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องเตือนใจแพทยวา

ตองไมลืมที่จะใหขอมูลที่เกี่ยวกับการเจ็บปวย รวมถึงทางเลือกของการรักษาพยาบาลอยางถูกตองและเพียงพอที่จะให

ผูปวยใชประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกรับการรักษาพยาบาลกับแพทยหรือไม  เลือกวิธีใดเมื่อผูปวยเขาใจขอดีขอเสียของ
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ทุกทางเลือกในการรักษานั้นแลว ตลอดจนผลขางเคียงของการรักษาวิธีนั้นจะเปนเชนไร  การพยากรณโรคของผูปวยเปน

เชนไร  ดังนั้นหากแพทยไมม่ันใจวาจะใหรายละเอียดที่สําคัญและจําเปนแกผูปวยไดอยางครบถวนทุกครั้งในผูปวยทุกคน 

แพทยสมควรจัดทําเอกสารรายละเอียดขอมูล (information sheet ) ของโรคและวิธกีารรักษาที่สําคัญๆ (high risk )  โรคและ

วิธีการรักษาที่คารักษาพยาบาลสูงๆ (high cost )  โรคและวิธีการรักษาที่แพทยแตละทานมักรักษาแตกตางกัน (high 

variation ) หรือโรคและวิธีการรักษาที่พบไดบอยๆ (high frequency )  เพื่อใชเปนตัวชวยแกแพทย 

 แพทยพึงระลึกเสมอวาหนังสือยินยอมรับการรักษาพยาบาลและเอกสารรายละเอียดขอมูลของโรค

และวิธีการรักษาถูกจัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงคหลักคือการคุมครองผูปวยไมใชแพทย 

 

ปญหาที่ 7 

 

 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ( Law related /concerned ) 

 กฎหมายลิขสิทธิ์ 

 ในพระราชบัญญัตินี้  

 “ผูสรางสรรค”  หมายความวา  ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 “ลิขสิทธิ์”  หมายความวา  สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทํา

ขึ้น 

 “วรรณกรรม”  หมายความวา  งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ ปาฐกถา เทศนา 

คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย27 

 ก. แพทยเปนผูสรางสรรคเวชระเบียน ( Medical Record ) 

  ข. เวชระเบียนจึงถือเปนวรรณกรรมของแพทย 

 ค.  ลิขสิทธิ์ในเวชระเบียนจึงเปนของแพทย 

 ง.  กรรมสิทธิ์ในเวชระเบียนจึงเปนของแพทย 

จ. เมื่อแพทยถึงแกความตาย เวชระเบียนจึงเปนมรดกตกแกทายาทของแพทย 
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 งานที่ผูสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น  เวนแตผูสรางสรรคและผูวา

จางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น28 

 (ขอสังเกต : หากพิจารณาตามมาตรานี้ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลภาคเอกชน แพทยถือ

เปนตัวแทนของสถานพยาบาลเปนผูรับจางตรวจรักษาโรคตามสัญญาจางทําของกับผูปวยซึ่งเปนผูวาจาง  ดังนั้นหากจะ

ถือวาเวชระเบียนเปน “วรรณกรรม” ที่แพทยภาคเอกชนผูรับจางเปน “ผูสรางสรรค” ผูปวยซึ่งเปนผูวาจางก็จะเปนผูมี

ลิขสิทธิ์ในเวชระเบียนนั้นอยูดี) 

 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจาง

หรือตามคําส่ังหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร29 

 (ขอสังเกต :  ดังนี้แพทยในสถานพยาบาลภาครัฐสรางสรรคเวชระเบียนขึ้นภายใตการจางหรือตามคําส่ังหรือใน

ความควบคุมของรัฐผลลัพธคือกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือทองถิ่นก็จะเปนผูมีลิขสิทธิ์ในเวช

ระเบียนนั้น) 

 การคุมครองลิขสิทธิ์30 

 ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14  เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้ 

 (1)  ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
 (2) เผยแพรตอสาธารณชน 

 การละเมิดลิขสิทธิ์31 

การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) 

ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 

(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(2)  เผยแพรตอสาธารณชน 
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรฐัหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน (บุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล) 

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะ

การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิง

บอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง ของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ

รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย32 
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ขอพิจารณา ( Discussion ) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลของแพทยที่เกรงผูปวยหรือญาติจะนําเวชระเบียนไปใช

เปนเครื่องมือฟองรองแพทย 

 แพทยสวนมากตองตรวจรักษาผูปวยจํานวนมากภายใตเวลาจํากัด  ดังนั้นขั้นตอนการบันทึกขอมูลการ

รักษาพยาบาลในรายละเอียดดวยลายมือที่งดงามจึงถูกละเลย  ถาแพทยไตรตรองแลวเห็นจริงวาการบันทึกเวชระเบียน

เปนการกระทําของแพทยแตเพียงฝายเดียว  ผูปวยและญาติไมไดมีโอกาสสอบทานความถูกตองแทจริงของเนื้อหาที่แพทย

บันทกึเลย  ดังนั้นการที่แพทยไมไดบันทึกถึงเหตุการณหรือการกระทําใดลงไว  ยอมแสดงวาแพทยไมไดกระทําส่ิงนั้นหรือ

เหตุการณนั้นไมไดเกิดขึ้น แมส่ิงใดที่แพทยระบุลงไปในเวชระเบียนวากระทําแลว  หากผูปวยและญาติสงสัยแพทยก็ยังคง

ตองมีภาระการพิสูจนวาตนไดกระทําลงจริงๆ 

 ดังนั้นในปจจุบันการที่ผูปวยและญาติตลอดจนศาลยังคงไววางใจยอมรับเวชระเบียนวาเปนพยานเอกสารที่

นาเชื่อถือ  ยอมใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบการรักษาพยาบาลของแพทย  จึงเห็นไดวา แพทยควรสละเวลาใหกับการ

ลงรายละเอียดสรุปผลการสนทนา การตรวจรักษา ตลอดจนขั้นตอนแผนการรักษาที่ไดปรึกษาหารือกับผูปวยและญาติ  ลง

ในเวชระเบียนใหครบถวนดวยลายมือที่คนสวนใหญพออานได  แลวจัดวางระบบการเก็บรักษาเวชระเบียนใหปลอดภัย  ที่

สําคัญคือแพทยควรใหความรวมมือเมื่อผูปวยหรือญาติใชสิทธิหรือองคกรวิชาชีพหรือศาลใชอํานาจเรียกเวชระเบียน 

ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

สิทธิ์ ( Copyright ) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของทรัพยสินทางปญญา  ( intellectual property ) มีมาตั้งแตขอความคิด

ของ Francois – Marie Arouet ( ค.ศ. 1694 – 1778 ) นักปรัชญาฝรั่งเศส  ซึ่งรูจักมากกวาในนามปากกาวา  Voltaire ที่เห็น

วา The best is the enemy of the good. ซึ่งเมื่อเวลาคุณธรรม และความเชื่อจองคนเปลี่ยนไปในทางกลับกันวา The good is 

the enemy of the best. ลิขสิทธิ์จึงถูกสรางขึ้นเพื่อปกปองตนแบบดังนั้นลิขสิทธิ์จึงเปนเรื่องของการหวงกันทางการคาโดยแท 

 สาระสําคัญประการหนึ่งของลิขสิทธิ์คือเจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการทําซ้ําหรือดัดแปลง

ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนหากผูอื่นใดนําไปกระทําโดยไมไดรับอนุญาตจะถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  ดังนี้หากแพทย

เปนเจาของลิขสิทธิ์เวชระเบียนผูปวยจริง  แพทยยอมตองสามารถนําเวชระเบียนผูปวยดังกลาวไปทําซ้ําแลวเผยแพรตอ

สาธารณชนได  ซึ่งตามความจริงตามกฎหมายแพง กฎหมายอาญาตลอดจนกฎหมายวิชาชีพหามแพทยกระทําเชนนั้น  

ดังนั้นความพยายามนําเรื่องลิขสิทธิ์ทางการคามาเทียบเคียงกับขั้นตอนการรักษาพยาบาลจึงเปนเรื่องผิดฝาผิดตัว  

สะทอนใหเห็นถึงความหวาดกลัวของแพทยที่หาเหตุอางทุกอยางแมขางๆคูๆเพียงเพื่อจะหวงกันเวชระเบียนไมใหตกไปอยู

ในมือของผูปวยและญาติ 

 ในทางวิชาการ คําตอบของคําถามที่วา เวชระเบียนแทจริงแลวเปนสมบัติของใครหา

ประโยชนอันใดมิได สาระสําคัญคงอยูที่วาเวชระเบียนเปนเครื่องมือสําคัญของแพทยที่ใชในการใหความ

ปลอดภัยแกผูปวย  และผูปวยมีสิทธิที่จะรับรูขอดังกลาวนั้นที่บรรจุอยูในเวชระเบียน 
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ปญหาที่ 8 

  

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ  (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (Law related/concerned) 

 กฎหมายแพงและพาณิชย 

 ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน  ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันวินาศภัย33 

 กฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปน  เงินชวยเหลือเบื้องตน  

ใหแกผูรับบริการ  ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ  โดยหา

ผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดได  แตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด34 

 ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการและอัตราจายเงินชวยเหลือเบื้องตน 

แบงเปน35 

 (1)  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร  จายเงินชวยเหลือเบื้องตนไดไมเกิน 200,000 บาท 
 (2)  สูญเสียอวัยวะหรือพิการ  จายเงินชวยเหลือเบื้องตนไดไมเกิน 120,000 บาท 
 (3)  บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวยเหลือเบื้องตนไดไมเกิน 50,000 บาท 

 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจาหนาที่”  หมายความวา 

 ขาราชการ พนกังาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะ

อื่นใด 

 กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก / นอกงาน   

 ก. แพทยไมควรซ้ือประกัน Medical Malpractice เพราะจะกลายเปนเครื่องลอ  ทําให

แพทยถูกฟองเพราะผูปวยและญาติเห็นวาแพทยมีกรมธรรมชวยจายเงินแทน 

 ข.  แพทยควรซื้อประกัน Medical Malpractice เพราะจะทําใหมีผูจายเงินแทนแพทย

เวลาถูกฟอง 

 ค. แพทยภาครัฐไมตองซื้อประกัน Medical Malpractice เพรามีพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิด ชวยจายแทนอยูแลว 
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 “เจาหนาที่”  ตองรับผิดเปนการเฉพาะตัวในผลแหงละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่  ผูเสียหายอาจ

ฟองเจาหนาที่ไดโดยตรงแตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได37 

 กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก / ในงาน   

 “หนวยงานของรัฐ”  ตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่ “เจาหนาที่” ของตน ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่

ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐไดโดยตรง  แตจะฟองเจาหนาที่ไมได38 

 “หนวยงานของรัฐ”  มีสิทธิไลเบี้ย “เจาหนาที่”  ผูทําละเมิดถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจ หรือ 

ประมาทเลินเลออยางรายแรง39 

 เมื่อ “หนวยงานของรัฐ”  มีคําส่ังแลว หากผูเสียหายยังไมพอใจผลการวินิจฉัย ใหมีสิทธิฟองคดีตอ ศาลปกครอง40 

ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลใจของแพทยที่สะทอนใหเห็นความวาเหวของแพทยที่ขาด

ที่พ่ึงโดยเฉพาะทางใจและทางกฎหมาย  ตั้งแตเริ่มคดีแมที่สุดจนกระทั่งขาดแหลงเงินสนับสนุนหากแพทย

ตองการยุติคดี 

 การประกันภัยสําหรับผูประกอบวิชาชีพแพทยที่บริษัทผูรับประกันใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมาย

แพงในการที่แพทยผูเอาประกันใหบริการทางการแพทย  แลวผูปวยหรือญาติเรียกรองคาสินไหมทดแทน  อันเนื่องมาจาก

การบาดเจ็บทางดานรางกายและจิตใจตลอดถึงการเสียชวีิต (Medical indemnity clause )  ในธุรกิจประกันภัยจัด

ประกันภัยประเภทนี้ไวในประเภทการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ( Miscellaneous insurance )  ประเภทยอย “ประกันความรับรับ

ผิดของผูประกอบวิชาชีพ (Professional liability)”  ชาวบานเรียกกรมธรรมชนิดนี้ทั่วไปวาประกันจายคาทําขวัญ  

รายละเอียดอื่นๆ  ที่แพทยผูสนใจสมัครเขาทําประกันพึงตรวจสอบรายละเอียดไดแก กรมธรรม (policy) ใหความคุมครอง

ยอนหลัง (Nose) นับตั้งแตวันที่แพทยเริ่มทําประกันภัยหรือไม  แคไหนเพียงใด  และกรมธรรมใหความคุมครองตอเนื่อง  

(Tail)  นับตั้งแตวันที่แพทยเลิกทําประกันภัยหรือไม  แคไหนเพียงใด  รวมถึงกรมธรรมครอบคลุมคาใชจายในการตอสูคดี 

เชนคาทนายความ (บริษัทมีทีมทนายความเฉพาะทางหรือไม)  คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ เริ่มตั้งแตผูเสียหายรองเรียนจนถึง

คดีความสิ้นสุดลง  บริษัทมีประสบการณใหบริการกรมธรรมนี้มากนอยเพียงใด  เบี้ยประกัน ( premium ) จํานวนเทาใด 

เปนตน 

 แพทยพึงเขาใจวาหลักสําคัญของกฎหมายประกันภัยอยูที่ หลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of utmost good faith ) 

หากแพทยผูเอาประกันประสงคจะบังคับตามกรมธรรมนี้ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรมอยางเครงครัด เชน แจงเรื่อง

ใหบริษัทประกันรับทราบทันทีที่การรักษาพยาบาลของแพทยเขาเงื่อนไขในกรมธรรม  หามคูความตกลงยินยอมกันเองโดย

ผูแทนของบริษัทประกันไมเห็นดวย  ที่สําคัญคือเรื่องอายุความ  หากแพทยประสงคจะสูคดีที่ศาล แพทยตองเรียกบริษัท

ประกันเขามาเปนจําเลยรวม ภายในอายุความสองปนับแตวันวินาศภัย 
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ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

 ดังที่ Hillary Rodham Clinton และ Barack Obama  ศึกษาวิจัยหนทางการปฏิรูปปญหาการฟองรองแพทยใน

สหรัฐอเมริกาไววา41  ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ผูปวยและญาติตัดสินใจฟองรองแพทยไมใชเรื่องความประมาทเลินเลอแตเปน

เรื่องปญหาการสื่อสารที่ลมเหลวระหวางแพทยกับผูปวย ( Patients vs.Providers ineffective communication )   

คดีฟองรองแพทยมักเกิดหลังจาก 

 1.  ผลการรักษาพยาบาลที่รายแรง กะทันหันและไมคาดคิด 

 2.  แพทยขาดความเห็นอกเห็นใจตอผูปวยและญาติ และ 

 3.  มีปญหาเรื่องขอมูลการรักษาพยาบาลที่ผูปวยและญาติคลางแคลงใจวาแพทยใหไมครบ 

 จะเห็นไดวาไมมีสวนใดเกี่ยวของกับการซื้อกรมธรรม การถูกฟองรองเลย ผูศึกษาวิจัยทั้งคูจึงสรุปความเห็น

ตรงกันวา  การปองกันและแกไขปญหาเรื่องฟองรองแพทยใหตรงจุดที่สุดจะอยูที่การทําใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล

อยางปลอดภัยที่สุด ( Making Patient Safety the Centerpiece of Medical Liability Reform )  

 

ปญหาที่  9 

 

 

 

 

ขอเท็จจรงิ  (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (Law related/concerned) 

 การฟอง “คดีแพง” ที่เกี่ยวเนือ่งกับ “คดีอาญา” 

 ในการพิพากษาคดีสวนแพง  ศาลจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญา 

 อายุความ (Limitations) 

 อายุความทางแพง 

 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้นทานวาขาดอายุความเมื่อพนปหนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึง

การละเมิด  และรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  หรือเมื่อพนสอบปนับแตวันทําละเมิด 

ก. การฟองรองแพทยในคดี  Medical Negligence  ผูปวยหรือญาติจะฟองเปนคดี

แพงเทานั้น 

ข. ส่ิงที่ผูปวยหรือญาติตองการในการฟองรองแพทยในคดี Medical Negligence  คือ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนคือฟองเพ่ือเรียกเงินเปนหลัก 
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 แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิด  มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกําหนดอายุความทาง

อาญายาวกวาที่กลาวมา  นั้นไซร  ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ 

 อายุความทางอาญา44 

 ในคดีอาญา  ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังตอไปนี้  นับแตวันกระทํา

ความผิด  เปนอันขาดอายุความ 

 (1)ยี่สิบป  สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต   จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกยี่สิบป  ปญหากฎหมายที่

พบบอย: ทางอายุรกรรม ; Common Medico-Legal Problems in Medicine   

 (2)สิบหาป  สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 

 (3)สิบป  สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 

 (4)หาป  สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป 

 (5)หนึ่งป  สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมาหรือตองระวางโทษอยางอืน่ 

  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

 ผูใดกระทําโดยประมาท  และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  

และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 ผูใดกระทําโดยประมาท  และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  

หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอพิจารณา ( Discussion ) 

ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวลของแพทยตอรูปแบบที่ผูปวยและญาติจะใชทํารายตน 

 ผลการศึกษา ถึงสาเหตุที่ผูปวยหรือญาติใชตัดสินใจฟองรองแพทยในประเทศไทยเรียงตามลําดับความถี่ปรากฏ

ดังนี้ 

1. ตองการเรียกรองคาเสียหาย 

2. มีผูอื่นแนะนําใหฟองรอง 

3. ตองการทราบความจริงวาเกิดอะไรขึ้นเพราะไมไดรับขอมูลเลยหรือไดรับขอมูลที่ไมตรงกัน 

4. ไมพอใจปฏิกิริยาตอบสนองของแพทย  พยาบาล  หรือผูบริหาร 

5. ตองการแกแคนทดแทน 

6. เพื่อวาแพทยจะไดไมไปทําอยางนั้นกับใครอีก 

  สวนชองทางที่ผูปวยและญาติเลือกใชในการฟองรองหรือรองเรียนแพทยนั้น  เมื่อเรียงตามความถี่จะพบวา

เปนไปตามความสะดวกในการเขาถึง  (Accessibility)  ของผูปวยและญาตินั้นเอง ดังนี้ 

1. ผูบังคับบัญชาหรือสายการบังคับบัญชา 

2. ทนายความในรูปแบบคดีแพง 
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3. รองเรียนผานสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ  รวมถึงการประทวง  เดินขบวนขับไล 

4. แพทยสภา 

5. องคกรคุมครองผูบริโภคภาคเอกชน 

6. แจงความตํารวจ และทนายความในรูปแบบคดีอาญา 

7. ทํารายรางกายแพทยโดยตรง 

ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

 คดีฟองรองแพทยดวยเรื่องประมาทเลินเลอในการรักษาพยาบาลโดยธรรมชาติของคดีเปนคดีแพงโดยแท  เพราะ

คงไมมีแพทยที่สติสัมปชัญญะบริบูรณทานใดเจตนากระทําทุรเวชปฏิบัติเพื่อใหผูปวยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส  ดังนั้น

การทีผูปวยหรือญาติสวนหนึ่งนําคดีประเภทนี้ขึ้นฟองตอศาลเปนคดีอาญาจึงเปนเรื่องที่นาวิเคราะหอยางยิ่งและอาจ

สันนิษฐานถึงสาเหตุของการกระทําดังกลาวไดดังนี้ 

 1.เปนการใชคดีอาญาบีบคดีแพง 

 2.เปนการแกปญหา “อายุความ” เพราะอายุความทางอาญายาวกวาอายุความทางแพง 

 3.เรื่องเคราะหรายของผลการรักษาพยาบาลกลับกลายเปนเรื่องสวนตัวระหวางแพทยกับผูปวย  ผูปวยและญาติ

สวนหนึ่งใชการฟองคดีอาญาเปนเครื่องชี้วัดแสดงความเกลียดชังแพทย 

 4.เพราะเห็นวาแพทยยังไมไดแสดงความรับผิดชอบดวยตนเอง  ไดแก  แพทยยังไมไดเสียเงินของตนเอง  เชน

แพทยภาครัฐมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดปกปองอยูหรือแพทยภาคเอกชนอาจซื้อกรมธรรมคดีประมาท

เลินเลอไวแลว 

 5.เพราะเห็นวาแพทยยังไมไดรับความเดือดรอน  ทุกขเวทนาอยางตนเลย  เชนในคดีแพงจําเลยแพทยไมตองไป

ศาลดวยตนเอง  แพทยภาครัฐอาจขอความอนุเคราะหจากทานอัยการคดีแพง  หรือแพทยภาคเอกชนก็อาจจาง

ทนายความหรือมีทนายความจากบริษัทประกันคอยดูแล  แตเมื่อฟองเปนคดีอาญา  บทบาทของจําเลยแพทยในคดีอาญา

แพทยตองแสดงเองเปนสวนใหญ  กรณีแพทยภาครัฐ  เมื่อทานอัยการคดีอาญาสั่งฟอง  ทานอัยการคดีแพงก็ไมอาจชวย

แพทยไดอีกตอไปตามหลักการขัดกันแหงประโยชน (Conflict of Interest)   

 6.ในคดีอาญาจําเลยคือประธานของคดี  การพิจารณาพิพากษาจะตองกระทําตอหนาจําเลย (Right of 

Confrontation) ดังนี้คือสิทธิซึ่งสําหรับแพทยซึ่งมีภารกิจประจํามากมาย สิทธิเหลานี้จะกลับมากลายเปนภาระที่ทําให

แพทยรูสึกเสมือนถูกแกลงใหเสียเวลา 

 การศึกษาใหเขาใจถึงเหตุผลที่แทจริงทีผู่ปวยและญาติเลือกใชกลไกทางอาญาเพื่อหาวิธีการดับทุกขที่

ตรงเหตุแหงทกุข  จึงนาจะเปนประโยชนและเปนส่ิงที่นากระทําเปนลําดับตนมากกวาการที่จะทุมเททรัพยากร

ไปกับความพยายามผลักดันกฎหมายยกเวนไมใหแพทยถูกฟองในคดีอาญา 
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ปญหาที่  10 

   

ขอเท็จจรงิ (Fact) 

แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (Law related/concerned) 

 การไตสวนมูลฟอง 

 ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว  ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้ 

 (1.)ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง 

 (2.)ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกหรือโจทกรวมไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองแตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวน

มูลฟองกอนก็ได 

 (ขอสังเกต: มาตรานี้อาจนําเสนอใหศาลใชการไตสวนมูลฟองเปนเครื่องมือในความกรุณาใชวิจารณญาณอยาง

รอบคอบวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในคดีนั้นเขาขายเปนการกระทําความผิดทางอาญาหรือไม ไมวาคดีนั้นทาน

อัยการหรือผูปวยและญาติจะเปนโจทกก็ตาม) 

 การมาฟงการไตสวนมูลฟอง 

 ในคดีราษฎรเปนโจทก  ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย  ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป  กับ

แจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ 

 จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง  โดยตั้งทนายใหซกัคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได 

 หรือจําเลยจะไมมา  แตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได 

 หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย  และกอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น 

 (ขอสังเกต: ดังนี้จึงถือเปนเทคนิควา แพทยไมควรไปศาลในวันไตสวนมูลฟองแตตั้งทนายเพื่อมาซักคานพยาน

โจทก เพราะมิเชนนั้นหากศาลสั่งคดีมีมูลประทับฟอง แพทยจะอยูในฐานะจําเลยทันที แลวตองดําเนินการขอปลอย

ชั่วคราวตอไป) 

ก.ถาแพทยถูกฟอง  ศาลตองไตสวนเสียกอนวาคดีที่ฟองแพทยนั้นมีมูลหรือไม 

 ข.ถาศาลรับฟองแพทยจะตกเปนจําเลยทันที  แพทยจะถูกใสกุญแจมือ  แพทยตองเตรียม

ประกันตัวมิเชนนั้นจะตองถูกนําตัวเขาองขัง 
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 การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 

 ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป  ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวย

หรือไมหรือได 

 ในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย  หรือมีประกัน  หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได 

 การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  จะเรียกจนเกินควรแกกรณีมิได  ทั้งนี้  ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวงหรือขอบังคับของประธานศาลฎีกา  แลวแตกรณี 

 เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวย  กอนปลอยตัวไป  ใหผูรองขอประกันจัดหา

หลักประกันมาดั่งตองการ 

 หลักประกันมี  3  ชนิด  คือ 

 (1.)มีเงินสดมาวาง 

 (2.)มีหลักทรัพยอื่นมาวาง 

 (3.)มีบุคคลมาเปนหลักประกัน  โดยแสดงหลักทรัพย 

 หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราว

ผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 

 ผูตองหาหรือจําเลยอาจทําสัญญาประกันตนเองได  และใหนําหลักเกณฑในขอ 

11.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 การทําสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง  หากผูตองหาหรือจําเลยเปนพนักงานหรือผูประกอบวิชาชีพ  เชน  แพทย  

เภสัชกร  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก   ทนายความ  ผูสอบบัญชี  ครู  ผูประกอบวิชาชีพดานสื่อมวลชน  หรือผูประกอบ

วิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรใหประกันได  และการกระทําที่ถูกกลาวหาวาเปนความผิดเกิดจากการปฏิบัติงานในการ

ประกอบวิชาชีพนั้น  ใหผูตองหาหรือจําเลยทําสัญญาประกันตนเองไดในวงเงินไมเกิน  15  เทาของอัตราเงินเดือนหรือ

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ขอพิจารณา (Discussion) 

 ปญหานี้เปนหลุมพรางที่อําพรางความกังวล  ความหวาดกลัวของแพทยที่ขาดผูคอยปกปองดูแลเมื่อ

แพทยเองกลับตกอยูในสถานะผูปวยของสังคม 

 ในทางปฏิบัติวิธีที่สะดวกกวาการทําสัญญาประกันตนเองในวงเงินไมเกิน  15  เทาของอัตราเงนิเดือนหรือรายได

เฉล่ียตอเดือนคือการซื้อประกัน “หลักประกัน”  หรือที่รูจักกันในชื่อ “Bail Bonds” ซึ่งปจจุบันบริษัทประกันภัยที่มา

ลงทะเบียนไวที่ศาลไดแก 

 1.เมืองไทยประกันภัย 
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 2.ไทยพัฒนาประกันภัย 

 3.วิริยะประกันภัย 

 4.สินมั่นคงประกันภัย 

 โดยบริษัทประกันภัยเหลานี้จะคิดเบี้ยประกันหรือคาเชา “หลักประกันอิสรภาพ” ดวยจนวนเงินประมาณ 8-

10%  ของเงินประกันที่ศาลเรียก โดยคดีทั่วไปจะอยูที่   8%  ยกเวนคดีที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทประกันภัยอาจคิดเบี้ย

ประกัน 10%  อยางไรก็ตามเมื่อศาลมีคําพิพากษา  และจําเลยไมหลบหนีบริษัทประกนัจะคืนเงินใหจําเลย  20%  ของเบี้ย

ประกันที่จายไป 

ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

 การใสกุญแจมือผูตองหา  จําเลยหรือแมแตนักโทษตองมีเหตุผล  ในอารยประเทศการพัฒนาการบุคคลจะ

กระทําตอเมื่อ 

 1.ผูนั้นอาจจะกอความวุนวาย 

 2.ผูนั้นอาจจะหลบหนี 

 3.ผูนั้นอาจจะทําอันตรายตอบุคคลอื่น  หรือ 

 4.ผูนั้นอาจจะทําอันตรายตอตนเอง 

หากแพทยไมมีแนวโนมดังกลาว  จึงไมมีเหตุผลที่จะใสกุญแจมอืแพทย 

บทสรุป 

 ในทายที่สุด  หากแพทยพบวา  วิธีการที่ถูกแถลงเบื้องตนเมื่อนําไปปรับใช  อาจยังไมสามารถสัมฤทธิผลได

รวดเร็วสมดังใจปรารถนา  ก็ขอใหระลึกไวเสมอวา  แมแตปรมาจารยแพทยที่มีความรูความชํานาญที่สุดก็อาจรูสึกอับจน

ปญญาไดในบางสถานการณ  นอกจากนี้ยังมีเพื่อนแพทยอีกหลายทานในหลากสาขาที่กําลังเผชิญกับปญหาในรูปแบบที่

คลายคลึงกับทาน  ขออยาทอถอยหากการแกไขปญหาตามหลักการตางๆเบื้องตนไมไดผลเปนที่นาพอใจนัก 

 ขอเพียงแพทยม่ันคงในความรักและความปรารถนาดีที่มีตอคนไข  อีกไมนานเกินรอ  สังคมไทยยอมจะสามารถ

เปล่ียนแปลงสภาพความอึมคลึม  สับสนอลหมานของสถานการณการฟองรองในปจจุบันใหกลับกลายเปนบรรยากาศของ

ความผูกพันกันดวยสายใยของความศรัทธาและความไววางใจระหวางกันเหมือนดังที่เคยเปน. 
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พ.ศ.  2544 

48.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  162 

49. .ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  165 

50. .ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  110 

51. .ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  114 

52.ขอบังคับของประธานศาลฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ

ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2548  (ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2548) ขอ  12 
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ทักษะในการสื่อสาร 

COMMUNICATION SKILLS 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       นพ. ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ 

       โรงพยาบาลเลิดสิน 

       กรมการแพทย 
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บทนํา 

 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะควบคูกัน  โดยทั่วไปสวนไหนจะมีคุณคามากกวา

กันยากที่จะบอกไดในผูปวยแตละราย  ซึ่งจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทยที่ทําการรักษานั้นเปนหลัก  กอนที่จะทําการ

ตรวจรักษาแพทยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประเมินผูปวยตลอดจนญาติพี่นองของผูปวยอยางรอบดาน  ทั้งดาน

กายภาพ  และจิตใจ  รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย  การประเมินผูปวยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่องตราบใดที่ทั้งแพทยและผูปวยยังมีปฏิสัมพันธกันอยู  การประเมินนี้ในแตละขั้นตอนของการตรวจรักษายอมมี

จุดมุงหมายตางกัน  ซึ่งพอจะจัดลําดับขั้นตอนความคิดไดดังนี้ 

1.การประเมินผูปวยและญาติเพื่อที่จะเปดเผยขอมูลของการตรวจรักษากอนที่ผูปวยตกลงยินยอมใหกระทําการ

ตรวจรักษา 

2.)การประเมินผูปวยทั้งรางกายและจิตใจ  หลังจากทราบการวินิจฉัยโรคหรือทราบความตองการของผูปวยใน

การบรรเทาทุกขหรือความทรมานแลว  เพื่อที่จะกําหนดวิธีการรักษาใหเหมาะสมในผูปวยแตละราย 

3.)การประเมินผูปวยและญาติพี่นอง  กอนที่จะมีการแจงขาวรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจและรักษา 

เปนที่ทราบกันดีวาในปจจุบันการฟองรองหรือรองเรียนแพทยของผูปวยและญาติลวนมีสาเหตุเชื่อมโยงมาจาก

การประเมินผูปวยและญาติผิดพลาด  ความผิดพลาดดังกลาวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการติดตอส่ือสารระหวางแพทยกับ

ผูปวยและญาติลมเหลว  แทที่จริงความลมเหลวของการติดตอส่ือสารอาจเกิดขึ้นที่ฝายผูปวยและญาติก็ได  แตแพทยใน

ฐานะผูประกอบวิชาชีพเราอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได  แพทยเองอาจจะไมเขาใจลึกซึ้งถึงความตองการของผูปวยและ

ญาติ  หรืออาจเกิดจากการที่แพทยไมสามารถสื่อความหมายของกระบวนการตรวจรักษาแกผูปวยได  ความเขาใจผิดนี้จะ

นํามาซึ่งความวิตกกังวล  ความไมพอใจ  และอาจมีผลกระทบตอผลการรักษาซึ่งจะนํามาซึ้งความขัดแยงตาง ๆ และลง

ทายดวยการฟองรองแพทย 

 

ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร 

1.  การกําหนดเปาหมายของการสื่อสาร 

การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลเปนกระบวนการและการปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  โดยบุคคลทั้ง  

2  ฝาย  เปนทั้งผูใหขาวสารและรับขาวสารเชนเดียวกัน  ตางมีอิทธิพลตอกันและกัน  การปฏิสัมพันธนี้จะไดผลลัพธขั้น

สุดทายคือการบรรลุเปาหมายตามที่ไดตกลงกันไว  (แผนภูมิที่  1) 
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การตอบสนอง 

 

 

                                      

                        

                                                               

     

                                                           

      

                                                          

 

             จากแผนภูมิเราคงเห็นไดวาขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุด  คือ  ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเบื้องตน  

เพื่อใหเกิดการรับรูและจะนําไปสูการตัดสินในกระทําการ  ขั้นตอนนี้เปนระยะเวลาที่ทั้งสองฝายตางประเมินซึ่งกันและกัน  

ฝายผูปวยจะเปดเผยขอมูลมากนอยเพียงใดอาจขึ้นอยูกับวาเขามีความศรัทธาไวเนื้อเชื่อใจฝายแพทยมากนอยแคไหน  

หรือผูปวยมีระดับสติปญญาในการเปดเผยขอมูลความเจ็บไขไดปวยออกมาไดถูกตองใกลเคียงเปนจริงเพียงใด  ฝาย

แพทยก็ตองประเมินผูปวยเพื่อจะกําหนดทาทีและแนวทางในการมีปฏิสัมพันธกับผูปวย  การสรางความประทับใจแตแรก

พบใหเกิดขึ้นกับผูปวยจะมีสวนสําคัญที่ทําใหความสัมพันธของทั้งสองฝายเปนไปดวยดี  แพทยที่มีการแตงกายสุภาพ

เรียบรอยเหมาะแกการละเทศะ  มีบุคลิกภาพและอารมณดี  ติดดิน  ซึ่งสามารถแสดงออกโดยกิริยาทาทางยอมเปนที่

ประทับใจ  และสรางความอบอุนมั่นใจ  เชื่อใจใหเกิดขึ้นกับผูปวยและญาติ 

2.การสรางมนุษยสัมพันธ 

 ในกระบวนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทั้งสองฝายจะตองมีความสัมพันธอันดีตอกัน  

เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติภารกิจรวมกันอยางมีความสุขการที่จะเรียนรูในการสรางความสัมพันธที่ดีตอง

อาศยัปจจัยที่สําคัญหลายประการ  อาทิเชน   ตองเขาใจตนเองพอ ๆ กับตองเขาใจผูอื่น  ตองรูซึ้งถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม

และส่ิงแวดลอมของผูอื่น  ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดทาทีตอการปฏิสัมพันธตอไปไดอยางราบรื่น  ตองทราบถึงแรงจูงใจของ

ฝายตรงขาม  มีความรับผิดชอบและรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) 

                      กลยุทธในการสรางความสัมพันธที่ดีประกอบดวยความจริงใจ  มีเวลา  ยิ้มแยมแจมใส  มีความตั้งใจในการ

สนทนา  และมีอารมณขันในบางครั้ง  การพูดจาไพเราะยอมเปนที่ตองตาตองใจของบุคคลทั่วไป  มีการถอยที่ถอยอาศัย  

และสงเคราะหเกื้อกูลกัน  มีความเคารพในความเปนมนุษยของทุกคน  โดยไมมีชั้นวรรณะรูจักใหเกียรติแกกัน 

 

 

การบรรลุเปาหมาย

แพทย 

ผูปวย 

การปฏิสัมพันธ 

ปฏิกิริยายอนกลับ 
การรับรู 

กระทํา 

ตัดสิน 

ขาวสารขอมูล 

ปฏิกิริยายอนกลับ 
การรับรู 

ตัดสิน 

แลกเปลี่ยน 

กระทํา 
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3.หลักการส่ือสาร 

      การสื่อความหมายเพื่อใหผูรับเขาใจในสิ่งที่ผูสงตองการสามารถสื่อความหมายโดยการใชวาจาและการสื่อ

ความหมายโดยไมใชวาจา  (มือ  ตา  ทาทาง  และอารมณ)  การส่ือสารดวยวาจา  หมายถึง  ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  

การพูดหรือภาษาเขียน  การพูดที่เปนประโยค  มีจังหวะจะโคน  น้ําเสียงมีทั้งเบาและคอย  มีความยาวความเร็วหรือชาของ

การพูด  นอกจากนี้ยังหมายถึงเสียงที่ไมเปนภาษาซึ่งส่ือความหมายลึกซึ้งกวา  เชน  เสียงหัวเราะ  รองไห  สะอื้น  เปนตน  

การสื่อสารดวยกิริยาทาทางที่แสดงออกทางตา  ทางทาทางของสวนตาง ๆ ของรางกาย  เชน  มือ  แขน  ขา  การลอกตา  

การจองตา  การพยักหนา  การกมโคง  การแสดงออกทางสีหนา  และการสัมผัส  การจะเลือกวิธีการสื่อสารนี้มีปจจัย

เกี่ยวของอีกมากมาย  ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับผูส่ือ  และผูรับส่ือตลอดจนเหตุการณแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย  บางครั้ง

การสื่อความหมายอาจจะตองใชทั้ง  2  วิธี  รวมกันเพื่อใหการสื่อนั้นมีน้ําหนัก  และมีความหมายลึกซึ้งเปนตน  นอกจากนี้

เมื่อมีการสงสารแลวยังตองสังเกตปฏิกิริยายอนกลับของผูรับ  เพื่อที่จะทําใหทราบวาขาวสารที่สงไปนั้นบรรลุเปาหมาย

เพียงใด  ปฏิกิริยายอนกลับนี้อาจจะมีทั้งพอใจ  ไมพอใจ  หรือมีความเขาใจมากนอยเพียงใดอีกดวย 

4.ศิลปะในการส่ือสาร 

          การส่ือสารที่ดีมีประสิทธิภาพตองอาศัยประสบการณ  มีการฝกฝนอยูเปนประจําสามารถกําหนดศิลปะในการ

ส่ือสารได  10  ประการ  ดังนี้ 

          ศิลปะการส่ือสาร  การส่ือความหมายและการเจรจาตอรอง 

           1. คิดกระจางกอนที่จะส่ือสาร  ผูส่ือตองการสื่ออะไรและจะใชวิธีส่ือสารแบบไหน 

           2. วางวัตถุประสงคในการสื่อสารแตละครั้ง  และหาแนวทางไปสูวัตถุประสงคดังกลาว 

           3. จงวิเคราะหส่ิงแวดลอม  ในการสื่อสารไมไดราบรื่นทุกครั้งไป  อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได  เชน  เสียงรบกวน  

ความมีอคติของผูส่ือสาร  จังหวะ  ฯลฯ  หากเราวิเคราะหส่ิงแวดลอมเหลานี้ไดอยางถูกตองจะวางแผนก็สัมฤทธิผลมากขึ้น 

             4. การส่ือสารแบบสองทาง  (Two-war Communication) จะกอใหเกิดประสิทธิผลของการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดย

อาจจะเจรจาโตตอบกันและศึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อใหไดขอมูลซึ่งกันและกันมากขึ้น 

             5.  ดีทั้งเนื้อหาและถอยคํา  หมายถึง  เนื้อหาและถอยคําก็คือสารที่เราจะใชเปนส่ือในการสรางความเขาใจที่

ตรงกันของคูส่ือสาร 

              6. นํามาพูดเปนประเด็น  หมายถึง  ในการสื่อสารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรุปเนื้อหานํามาพูดเปนประเด็น  โดย

อาจจะมีการเนนย้ําใหเห็นใจความสําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของคูส่ือสาร 

              7. เนนติดตามผล  หมายถึง  การส่ือสารจะสําเร็จหรือไม  จําเปนจะตองดูที่ผลของการสื่อสารดวย  หากประสบ

ผลสําเร็จก็อาจจะดําเนินการสื่อสารดวยวิธีเดิม  แตถาไมสําเร็จก็จะไดหาวิธีการแกไขไดทันทวงท ี  เพื่อมิใหการสื่อสาร

ลมเหลว 

               8. นายลดวยภาษาทาทาง  หมายถึง  ในการสื่อสารนั้นจะตองใชกับอากัปกริยาทาทางเปนส่ือผสมผสานกับการ

ใชภาษาถอยคําเพื่อชวยใหเกิดสัมฤทธิผลในการสื่อสารดวย 

               9. เชื่อไมจางทุกสมัย  หมายถึง  การสื่อสารที่ยึดความจริงเปนหลักจะเปนส่ิงที่นาเชื่อถือตลอดเวลา  ไมวาเวลา

จะผานไปนานสักเทาใด 

              10. ใชศิลปะในการฟง  หมายถึง  คูส่ือสารจําเปนตองเปนผูฟงที่ดีดวย 
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ทักษะในการสื่อสารกับผูปวยและญาติ 

           สมเด็จพระราชบิดาทรงมีพระราชดํารัสตอวงการแพทยวา “ฉันไมตองการใหพวกเธอเปนแพทยเทานั้น  

พวกเธอตองเปนมนุษยอีกดวย”  ความหมายที่เปนรูปธรรมของประโยคดังกลาวก็คือเราตองมองผูปวยในฐานะที่เขา

เปนมนุษยรวมโลกเราอีกดวย  มนุษยนั้นมีอารมณมีความรูสึกนึกคิด  มีโลภ  โกรธ  หลง  และเมื่อเจ็บไขไดปวยยอมมี

ความวิตกกังวลตาง ๆ นา ๆ มีความกลัวที่จะถูกรักษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการผาตัด  มีความกลัวที่จะเสียชีวิตจากโรคแทรก

ซอน   การสูญเสียอาชีพ  ฯลฯ  และเมื่อเขามาพบแพทย  นอกจากเขาตองการแพทยที่มีความสามารถแลวยังตองการ

ความเชื่อถือความเมตตากรุณา  ความเห็นอกเห็นใจ  ความเอาใจใสดูแลและความรับผิดชอบของแพทยอีกดวย 

              แทที่จริงกระบวนการของเวชปฏิบัติลวนเปนการติดตอส่ือสารระหวางแพทยกับผูปวยและญาติทั้งสิน  ไมวาจะ

เปนการซักประวัติ  การตรวจรางกาย  การตรวจวินิจฉัยตาง ๆ  และการรักษาวิธีการดังกลาวทั้งหมดจะนาํไปสูการ

แกปญหาที่นําผูปวยมาพบแพทย  ซึ่งอาจเปนโรคใดโรคหนึ่งหรือกลุมอาการใดอาการหนึ่งก็ได  และบางครั้งแพทยก็ไมอาจ

วินิจฉัยโรคที่ตรงกับปญหาของผูปวยไดเสมอไป  แตการแกปญหาก็ยังคงเปนไปไดอยูดี  ดวยเหตุนี้การรูใหลึกซึ้งถึงปญหา

ของผูปวยจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําเวชปฏิบัติของแพทยก็วาได  ส่ิงที่พวกเราตองตระหนักเสมอคือปญหาของ

ผูปวยนั้นเปนเรื่องของอัตตา  (ตัวตน)  เปนเรื่องของความรูสึกตาง ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูชีวิตความเปนอยูของผูปวยเอง  

ฉะนั้นการเปดโอกาสใหผูปวยบอกกลาวเรื่องราวที่เปนปญหาจึงเปนหนทางเดียวที่เราจะเขาใจถึงปญหาของเขาได  

หลังจากนั้นจึงเปนภารกิจของฝายแพทยที่จะเชื่อมโยงปญหาของผูปวยไปสูการวินิจฉัยซึ่งตองอาศัยการตรวจรางกาย  

และการตรวจโดยใชเทคโนโลยี  ตลอดจนองคความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยตอไป 

             การสื่อสารกับผูปวยและญาติเกิดขึ้นตลอกเวลาที่เรายังมีปฏิสัมพันธกับเขาเหลานั้นอยูมันอาจเกิดที่สวนใดสวน

หนึ่งของโรงพยาบาล  มันอาจเปนการปฏิสัมพันธครั้งแรกหรือครั้งตอมาในแบบผูปวยในหรือผูปวยนอก  ซึ่งในแตละ

เหตุการณและสถานที่ยอมตองอาศัยทักษะในการสื่อสารที่แตกตางกันไปบางมามากก็นอย  เนื่องจากทักษะการสื่อสารนั้น

เปนเรื่องของศิลปะอยางแทจริง  เปนเรื่องของมนุษยสัมพันธและการครองใจคน  จึงอยากที่จะบรรยายออกมาเปนภาษา

หนังสือไดอยางครบถวนแตมีขอคิดพิจารณาหลายสิ่งดังตอไปนี้ 

1.การส่ือความหมายดวยวาจาและอากัปกริยา 

              แพทยเองตองตะหนักอยูเสมอวาการสื่อสารโดยใชวาจานั้นมีขอจํากัดอยูมากมันอาจไมส่ือดังใจหรือความ

ตองการที่แทจริงของผูปวย  แพทยตองรูถึงขอจํากัดของการใชภาษาพูดในแตละเพศและวัย  ตลอดจนผูปวยที่มีวัฒนธรรม

แตกตางกัน  การเปดโอกาสใหผูปวยสื่อความหมายไดครบถวนจึงจะรูซึ้งถึงสภาพปญหาของผูปวยได  อาทิ  อาการปวด

ทองจะไมมีความหมายใด ๆ เลย  ถาไมแสดงออกทางรางกาย  (ทานอนบิด  ปวด , อาเจยีนรวม ฯลฯ) และเหตุการณ

แวดลอม (ปวดจนรบกวนการทํางาน การทําใหขาดรายได ฯลฯ) กลาวโดยสรุปอาการที่ผูปวยบอกเลาและสภาพปญหานั้น

ลวนเชื่องโยงกับชีวิตความเปนอยูของผูปวยทั้งส้ิน และนี่คือเปาหมายสูงสุดในการซักประวัตินั้นเอง 

              สําหรับฝายแพทยเองการใชวิธีส่ือความหมายแบบใดจะขึ้นอยูกับการประเมินความรับรูของผูปวยและญาติเปน

สําคัญ  การเลือกใชภาษาที่เหมาะสมแกสถานการณรวมกับอากัปกิริยาตาง ๆ ในบางครั้ง  จะทําใหคําพูดนั้นมีน้ําหนัก  มี
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ความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น  นอกจากนี้การสื่อโดยใชการเขียนหนังสือและวาดรูปประกอบก็อาจจําเปนตองใชโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ  และผาตัดรักษาของศัลยแพทย 

2.การฟงและซักถามถึงอาการสภาพปญหาและความตองการ 

            การฟงและซักถามผูปวยและญาติเปนกระบวนการวินิจฉัยโรคภัยไขเจ็บของผูปวยและการสรางความเขาใจของ

ทั้งสองฝายที่จะกําหนดเปาหมายรวมกัน  ซึ่งตองอาศัยทักษะในการสื่อสาร  (ทั้งดานภาษาพูด  ภาษาเขียน  และภาษา

รางกาย)  แพทยควรเปดโอกาสใหผูปวยบอกเลาเรื่องราวของเขาโดยอิสรเสรี  โดยการตั้งใจฟงดวยใจจดจอซ่ึงตองแสดง

โดยกิริยาทาทางและแววตา  หลังจากนั้นการซักถามจึงตามมา  ความสําคัญก็คือเราจะถามอะไรบางเพิ่มเติมและวิธีการ

ในการถามเปนเชนไร  ซึ่งจะนํามาซึ่งคําตอบของผูปวยเปนอยางไร  ผลของการฟงและซักถามจะกําหนดเองวาบรรลุ

เปาหมายหรือไม  วิธีการฟงและซักถามนี้แพทยจะตองนําไปปรับใชใหเหมาะกับสถานการณเนื่องจากในการทําเวชปฏิบัติ

นั้น  แพทยตองเผชิญผูปวยทุกรูปแบบ  อาทิเชน  ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินผูปวยที่มาตรวจที่หองผูปวยนอกของโรงพยาบาล  

หรือแมแตสถานพยาบาลขนาดเล็ก  ทั้ง  2  วิธีลวนมี  ขอดี  ขอเสีย  การเปดโอกาสใหผูปวยพูดอยางเสร็จจะทําใหเสียเวลา  

แตจะไดขอมูลครบถวน  (อาการตาง ๆ และชีวิตความเปนอยู)  การใชวิธีซักถามผูปวยมากไปก็อาจทําใหไดขอมูลไม

ครบถวน  ซึ่งอาจนําไปสูความเขาใจผิดไดเชนกัน  ตารางที่  1  แสดงรูปแบบขั้นตอนการฟงและซักถามที่เปนมาตรฐานไว

ซึ่งควรปฏิบัติ 

             ตารางที่  1  ศิลปะในการสื่อสารกับผูปวย  (ครั้งแรก)  ควรมีขั้นตอนดังนี ้

             1. แสดงตัวสรางความสัมพันธอันดี 

             2. สนทนาเรื่องทั่วไป  (เรื่องความรูรอบตัวตามกระแส)  เปนการนําเพื่อใหผูปวยรูสึกผอนคลาย   

                 เปนการแสดงถึงวาแพทยมีเวลาเพียงพอที่จะพูดคุย   เห็นผูปวยมีความสําคัญ 

 3. ใหผูปวยเลาถึงสาเหตุการมาพบแพทย  ความทุกขทรมานและความตองการโดยไมมีการขัดจังหวะ 

 4. ถามเพิ่มเติมในสวนที่คิดวายังขาดอยูในทุกดาน  (อาการ,ความทุกข,ความตองการ) 

 5. ประวตัิอยางอื่น  ๆ  ตามแบบแผนการซักประวัติ 

                

           ตารางที่  2  ส่ิงที่ไมควรกระทําในการซักประวัติ 

             1. การพูดขัดคอขัดจังหวะ 

             2. การใชศัพทแพทย 

             3. การใชคําถามแบบกํากวม 

             4. การใชคําถามปดหรือถามนํา 

 

 

           การซักประวัติ (History taking) ตามแบบแผนของการทําเวชปฏิบัตินั้นมีจุดประสงคเพื่อที่ไดการวินิจฉัยที่ถูกตอง  

รวมทั้งความตองการและความทุกขทรมานของผูปวยเปนเปาหมายสูงสุดการเปดโอกาสใหผูปวยไดเลาอาการตาง ๆ  

ความตองการอยางอิสรเสรีโดยไมมีการขัดจังหวะ  จะบังเกิดผลหลายประการที่สําคัญเชนมันหมายถึงแพทยมีเวลาใหกับ



~ 44 ~ 
 

ผูปวยมากพอ  มารับรอน  เห็นผูปวยนั้นมีความสําคัญ  แพทยไดรับความประทับใจและความนับถือเปนส่ิงตอบแทน  ส่ิงที่

แพทยตองทําในขณะซักประวัติที่สําคัญสุดคือแสดงโดยทุกวิถีทางทั้งกายและวาจาเพื่อใหผูปวยเห็นวาแพทยนั้นมีความ

ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําการรักษาใหเขาหายหรือบรรเทาจากอาการหรือโรคที่เขาเปนอยู  การซักถามรายละเอียด

เพิ่มเติมของอาการพึงกระทําหลังจากที่ผูปวยบอกกลาวเรื่องราวของเขาจบสิ้นแลวกลาวสําหรับศัลยแพทยซึ่งมีลักษณะ

การทําเวชปฏิบัตินั้นจะประสบกับผูปวยทั้งแบบฉุกเฉินและไม ฉุกเฉิน  ซึ่งจะทําใหเกิดขอจํากัดทางดานเวลาในการซัก

ประวัติผูปวยได  ศัลยแพทยควรจะตองใชดุลยพินิจเองวาจะทําการบริหารเรื่องเวลาเชนไรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมี

เปาหมายอยูที่สรางความอบอุน  ปลอดภัย  ม่ันใจ  ความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับผูปวยและญาติ 

 การตรวจรางกายก็เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร  เราควรแสดงใหผูปวยตระหนักในความสําคัญของการตรวจ

นี้  แพทยพึงกระทําดวยความนิ่มนวล  แนบเนียน  ไมสรางความเจ็บปวดใหผูปวย  ในกระบวนการสนทนาระหวางทั้งสอง

ฝาย  ขณะที่ผูปวยมีความทุกขทรมานอยู  การที่แพทยสัมผัสตัวผูปวย  (เชน  การจับขอมือเพื่อวัดชีพจร)  จะชวยสราง

ความอบอุน  ม่ันใจใหกับผูปวยไดมาก  การสื่อสารโดยการสัมผัสรวมกับการพูดจาและการแสดงออกทางแววตา  ตองการ

ทักษะขั้นสูง  และยังขึ้นอยูกับแตละเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมนั้น ๆ 

3.การแจงขาวราย 

 ในวงการแพทยยังไมมีการนิยามวา “ขาวราย” นั้นหมายถึงขาวชนิดใดกันแน  แตโดยทั่วไปมักจะหมายถึง  การ

เสียชีวิตของผูปวย  การตรวจพบวาผูปวยเปนโรคมะเร็ง  โรคบางอยางที่รักษาไมหาย  โรคแทรกซอนรายแรงหลังผาตัดจน

ตองผาตัดใหม  หรือแมแตเหตุการณไมพึงประสงคบางอยางที่เกิดขึ้นขณะทําการรักษาพยาบาล  (เชน  ผูปวยไดรับยาผิด

หรือตกเตียงจนไดรับบาดเจ็บ) 

 แพทยทุกคนลวนมีประสบการณในการแจงขาวรายกับผูปวยและญาติผูปวยมาแลวทั้งนั้น  และรูถึงความ

ยากลําบากใจที่จะเกิดขึ้นเพียงใดในการปฏิบัติดังกลาว  แพทยที่มีประสบการณการทํางานมายาวนานมักจะมีทักษะใน

การแจงขาวรายไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนเปาหมายสูงสุดของการแจงขาวชนิดนี้เพื่อตองการใหผูปวยและญาติทราบ

ความจริง  และในขนาดเดียวกันใหเขาเหลานั้นกระทบกระเทือนจิตใจนอยที่สุด  การแจงขาวรายเปนศิลปะการสื่อสารขั้น

สูง  ซึ่งไมมีรูปแบบและขั้นตอนที่ตายตัว  แตพอที่จะสรุปเปนวิธีการตามที่แสดงไวในตารางที่  3  แพทยแตละคนจะวิธีการ

ส่ือสารที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปนิสัยใจคอ  ความรูสึกคิดตลอดจนปูมหลังของเขาเองเปนหลักใหญ 

 

                 ตารางที่  3   ๕  - ตองในการแจงขาวรายเพ่ือใหกระทบกระเทือนจิตใจนอยที่สุด 
                             1.ตองพูดความจริงดวยภาษาที่เหมาะสม

                             2.ตองรูกาลเทศะ 
                             3.ตองประเมินความรับรูของผูปวยและญาติ 
                             4.ตองใชศิลปะขั้นสูงในการสื่อสาร  (วาจาและอากัปกิริยา) 
                             5.ตองดูการตอบสนองของผูปวยและญาติ 

 



~ 45 ~ 
 

 

 มีความจริงอยูอยางหนึ่งสําหรับมนุษยทุกชาติทุกภาษา  คงไมมีใครอยากทราบขาวรายแรงเกี่ยวกับตัวเองหรือ

ญาติพี่นอง  สําหรับผูปวยเองนั้นก็เปนเชนเดียวกัน  ฉะนั้นการแจงขาวรายจึงตองคํานึงถึงกาลเทศะ  และอาศัยทักษะการ

ส่ือความหมายขั้นสูง  ซึ่งมักจะตองอาศัยการพูดจาติดตอส่ือความหมายรวมกับการใชภาษารางกาย  ไมวาจะเปนกิริยา

ทาทาง  ตลอดจนการแสดงออกทางสีหนาและแววตาประกอบ 

 กอนการแจงขาวรายแพทยควรประเมินสภาวะจิตใจผูปวยกอนเสมอ  และอาจรวมไปถึงญาติใกลชิดหรือเพื่อน

สนิทอีกดวย  หลังจากประเมินแลวพึงคํานึงถึงกาลเทศะในการแจงขาว  และกําหนดวาจะแจงหรือไมแจงกับญาติหรือ

ผูปวยกอนกัน  เชน  ผูปวยบางรายอาจไมอยากใหญาติพี่นองทราบ  หรือแมแตตัวผูปวยเองบางรายก็ไมอยากใหแพทย

แจงขาวรายแรงเรื่องโรคมะเร็งกับผูปวยโดยตรง  การประเมินสภาวะจิตใจและความรับรูของผูปวยและญาตินั้นตองอาศัย

ความคุนเคยความสมัพันธอันดีเปนปจจัยสําคัญ  การประเมินนี้จะเปนตัวกําหนดวาแพทยจะพูดอยางไร  พูดแคไหนกับ

ผูปวยเพื่อใหผูปวยและญาติทราบขอมูลที่เปนจริงเทาที่เขานั้นตองการ  ผูปวยที่เปนโรคมะเร็งบางรายอาจทราบระแคะ

ระคายมากอนแลวเพียงแตตองการใหแพทยยืนยันอีกครั้งในขณะที่บางรายอาจไมทราบอะไรเลย  ผูปวยแบบแรกอาจจะ

ไมตองพูดอะไรมากมาย  ขณะที่แบบหลังเราควรทยอยบอกขอมูลผลการตรวจรักษาเปนระยะ ๆ แบบคอยเปนคอยไปก็ได 

 ส่ิงที่แพทยที่มีประสบการณนอยมักจะปฏิบัติผิดพลาดบอย ๆ ก็คือ  การรีบรอนแจงขาวราย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โรคมะเร็ง  และเมื่อแจงแลวก็ไมไดใหโอกาสผูปวยในการตอบสนองตอขาวดังกลาวอยางเพียงพอหรือคอยตอบคําถามที่จะ

ตามมาหลังขาวราย  ไมไดมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษยดวยกันหรือคอยชวยเหลือหลังทราบขาว 

 การแจงขาวรายแรงแตละรูปแบบไมวาจะเปนโรครายแรงหรือสูญเสียอวัยวะสําคัญการเสียชีวิตแบบทราบระแคะ

ระคายหรือปจจุบันทันดวน  (อยางคาดไมถึง)  ลวนตองอาศัยทักษะในการสื่อสารที่แตกตางกันไป  ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการ

ประเมินความรับรูของผูปวยหรือญาติพี่นองผูปวยกอนเสมอ  แตพอจะใหขั้นตอนการแจงขาวรายดังที่แสดงในตารางที่  4   

 

             ตารางที่  4     ๕  -  ขั้นตอนการแจงขาวราย 

                1.ใหเวลาเพียงพอและกําหนดสถานที่แจงขาว

                2.คอย ๆ หรือทยอยบอกขาวเปนระยะ (เพื่อเปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีโอกาสซึมซับขาวแบบคอยเปน 
คอยไป) 
                3.ใหโอกาสผูรับแจงขาวมีการตอบสนอง  (เงียบ,นิ่งเฉย,ตีอกชกตัว,รองไหครวญคราง เปนตน) 
                4.แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
                5.รอคําถาม 
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3.1การแจงขาวกรณีผูปวยเสียชีวิตกับญาติ 

 ในการแจงขาวผูปวยเสียชีวิตกับญาติผูปวยนั้น  ควรจะใหขาวรายนั้นกระทบกระเทือนกับญาติผูปวยนอยที่สุด

เทาที่จะทําได  โดยทั่วไปแลวผูปวยที่อาการหลักอาจจะไดรับการรักษาในหองผาตัดหรือในหออภิบาลก็ได  ซึ่งมักจะมีญาติ

พี่นองคอยดูอาการอยูจํานวนมาก  ถาแพทยประเมินดูแลววาไมสามารถรักษาไดแลวควรบอกอาการใหญาติที่คอยอยู

ทราบเปน 

ระยะ ๆ ควรใชภาษางาย ๆ ที่กอใหเกิดความตื่นตระหนกนอยที่สุด  น้ําเสียงที่พูดควรพูดชา ๆ ไมควรใชคําพูดวา  
“ญาติคุณตายแลว”  อาจจะใชคําวา  “จากไปแลวอยางสงบหรือไปสูที่ชอบ”  หลังจากบอกไปแลวควรดูปฏิกิริยาของญาติ

สนิทของผูปวยดวยและพรอมที่เขาไปแกไขตอไป 

 แพทยและพยาบาลที่มีประสบการณนอยกวา  มนุษยทุกหมูเหลาจะมีปฏิกิริยาตอการรับทราบขาวรายวาญาติ

ตัวเองเสียชีวิตแตกตางกันไป  อาทิเชน  ตกใจ  เศราโศก  ส้ินหวัง  ทอแท  ซึม  โกรธ  เครียด  เปนลม  หมดสติ  เปนตน  ซึ่ง

ปฏิกิริยาเหลานี้อาจทําใหผูรับแจงขาวรายตองลมเจ็บในเวลาตอมาได  ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยานั้นก็มีมากมาย  บางครั้ง

สลับซับซอนอีกดวย  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดฝน  ยอมทําใหเกิดความตกใจ  เศราโศกเสียใจ

มากกวาการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะสุดทาย  ซึ่งญาติผูปวยที่เสียชีวิตอาจจะเตรียมใจกอนแลว  ซ้ํารายกวานั้นถา

ผูเสียชีวิตเปนที่รักใคร  เปนบุตรยิ่งทําใหความเศราโศกเสียใจนั้นทวีคูณขึ้นไปอีก 

 ปญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการแจงขาวรายนี้ก็คือ  สถานพยาบาลมักไมมีการจัดสถานที่เหมาะสม  (เปนสวนตัว)  

ในการแจงขาวรายใหญาติทราบ  ไมวาจะเปนที่หองปฐมพยาบาล  หองผาตัด  หรือหออภิบาล  สวนใหญการแจงขาวราย

จะกระทํากันแบบตามมีตามเกิด  เชน  ในหรือหนาหองปฐมพยาบาล  ซึ่งอาจจะเปนที่พลุกพลาน  มีผูปวยทั่วไปนั่งรอตรวจ

อยูจํานวนมาก  ฉะนั้นภาพที่เห็นอยูเปนประจําก็คือญาติผูเสียชีวิตควบคุมความรูสึกไมได  มีการรองหมรองไห  เปนที่นา

เวทนาสงสาร  กระอักกระอวนใจ  ของผูที่พบเห็นโดยทั่วไป  การจัดพื้นที่เปนพื้นที่เปนสัดสวนหรือเปนหองไหแพทยพบปะ

กับญาติเพื่อแจงขาวรายนั้นจะลดปญหาดังกลาวลงได  นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาวควรมีเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย

บาง  อาทิเชน  โตะ  เกาอี้  น้ําดื่ม  อางลางหนา  หองน้ํา  โทรศัพท  เปนตน 

 ไมมีระเบียบแบบแผนตายตวัวาการแจงขาวรายนั้นจะแจงใหญาติคนไหนทราบบางทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการประเมิน

สภาพจิตใจญาติผูเสียชีวิตเปนสําคัญวาแตละคนนั้นจะรับทราบขาวรายดวยปฏิกิริยาอยางไร  ในบางครั้งญาติผูปวยบาง

คนอาจจะบอกแพทยมิใหบอกกับญาติบางคนดวยซ้ําไปอยางที่พบเห็นบอย ๆ  

 ขั้นตอนการแจงขาวพอที่จะแนะนําไดดังตอไปนี้ 

  1.เตรียมตัวเตรียมใจ  เตรียมขอมูล  ที่จะแจงใหญาติทราบ 

  2.การพบประญาติผูปวย  เพื่อแจงขาวราย 

  3.เตรียมปองกัน   และชวยเหลือญาติผูปวย  หลังจากทราบขาวราย 

  4.การพาญาติผูเสียชีวิตไปดู  และคารวะที่เตียงผูปวย 
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1.เตรียมตัว  เตรียมใจ  เตรียมขอมูล  เตรียมสถานที่ 

 กอนการพบปะญาติผูเสียชีวิต  แพทยจะตองเตรียมความพรอมดานขอมูลเกี่ยวกับผูปวยที่เสียชีวิตวาจะไมมีการ

ผิดคน  ผูปวยเปนโรคอะไร  ทําไมถึงรักษาไมได  การแตงกายของแพทยควรอยูมนสภาพเรียบรอยสุภาพ  มีบอยครั้งที่

แพทยเพิ่งออกจากหองผาตัด  หรือหองปฐมพยาบาล  ในสภาพผมเผายุงเหยิง  เส้ือผามีการปนเปอนเลือดของผูที่เสียชีวิต  

สําหรับแพทยที่มีประสบการณนอย  การพบประญาติผูเสียชีวิตโดยมีพยาบาลอาวุโสเปนเพื่อนดวย  จะเปนประโยชนอยาง

มาก  จะชวยลดความประมาทตื่นเตนลงได  ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะวาอาจมีญาติรอฟงขาว  และดูอาการอยูหลายคน 

2.การพบปะญาติผูเสียชีวิต 

 ควรกําหนดสถานที่ที่จะใชในการพบปะญาติไวกอน  พยายามใชพื้นที่ที่มีความรูสึกเปนสวนตัว  และกวางขวาง  

เนื่องจากมักมีญาติหลายคนรออยูในการแจงขาวรายนั้น ผูแจงขาวควรทําตัวสบาย ๆ ไมเรงรีบ  แสดงความรูสึกทั้งทาง

รางกาย  และแววตา  ใหญาติเห็นวาเราเองก็เปนมนุษยเหมือนกัน  ยอมตองมีความเศราโศก  เสียใจ  ถาคนรักนั้นจากไป

อยางไมมีวันกลับมา  และเรามีเวลามากพอที่จะอยูเปนเพื่อน  และชวยดูแลเขา  หลักจากทราบขาวรายสักระยะหนึ่ง 

 เมื่อแพทยพบปะกับญาติผูเสียชีวิตแลว  ตองสอบถามเสียกอนวาใครเปนใคร  ระหวางนี้แพทยความพยายาม

สรางความสัมพันธที่ดี  และบอกกับญาติสนิทสายตรงกอน  ซึ่งสามารถที่จะกระจายขาวตอไปได  ในการกลาวถอยคําควร

ใชภาษางาย ๆ พูดดวยน้ําเสียงเรียบ ๆ ชา ๆ ซึ่งจะไมกระเทือนจิตใจมากนัก  อาทิเชน  “ญาติคุณเสียชีวิตแลว”  ไมควรพูด

วา  “ญาติคุณตายแลว”  หรือ  “ญาติคุณไมรอดแน”  ถาเปนบิดา  อาจพูดวา  “คุณพอของคุณไดจากไปแลวอยางสงบ  

ทานไมทรมานเลย”  หลังจากแจงขาวรายแลวแพทยควรอยูในความสงบเงียบ  คอยสังเกตปฏิกิริยาของผูรับแจงขาว  การ

แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจโดยใชภาษารางกาย  และแววตา  จะส่ือความหมายไดดีกวาการพูด  ในบางครั้งการแตะ

ตองมืออาจชวยบรรเทาอาการบางอยางไดเชนกัน  ถาเปนไปได  พยายามอธิบายสาเหตุของการเสียชีวิตใหทราบ  และ

แสดงใหเห็นวาผูเสียชีวิตนั้นจากไปโดยสงบ  ไมทุกขทรมานอะไร 

 ในผูปวยหนักถามีแนวโนมจะเสียชีวิตสูง  การแจงขาวใหญาติที่มารอคอยดูอาการทราบเปนระยะ ๆ จะมี

ประโยชนมากเพราะมันจะชวยใหญาติมีโอกาสเตรียมใจ  แลเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ถามีการเสียชีวิตเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ญาติยังมีโอกาสแพรกระจายขาวออกไปใหญาติคนอื่นที่มีไดมารอดูอาการอีกดวย 

3.เตรียมปองกัน  และชวยเหลือญาติหลังจากทราบขาวราย 

 ศาสตราจารยนายแพทย  สันต  หัตถีรัตน  ไดเคยกลาวไวในหนังส่ือเรื่อง  “การดูแลรักษาผูปวยที่หมดหวัง”  เมื่อ

ป  พ.ศ.  2521  ในเรื่องปฏิกิริยาของมนุษยตอการรับทราบขาวรายไววาจะมีดวยกัน  6  ระยะคือ 

 1.ระยะตกใจ 

 2.ระยะปฏิเสธ 

 3.ระยะที่ยอมรับขาวแลวเกิดความเสียใจ  หรือโกรธ 

 4.ระยะตอรอง 
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 5.ระยะที่ยอมรับความหมดหวัง  และเกิดอาการเศรา 

 6.ระยะที่ปลงตก 

 ปฏิกิริยาเหลานี้มากหรือนอย  จะใชเวลาสั้นหรือยาวนาน  จะขึ้นอยูกับสภาพจิตใจที่เปนทุนเดิมของผูทราบขาว

รายนั้น  ความผูกพันของญาติตอผูเสียชีวิต  และยังขึ้นอยูกับศิลปะในการสื่อความหมาย  ไมวาโดยการพูดจาหรือทาทาง

ของผูแจงอีกดวย  ระยะทั้ง  6  นั้น  อาจหลับไปกลับมา  และบางคนอาจไมมีทุกระยะก็ได  ระยะตกใจในผูที่มีกําลังใจไม

เขมแข็งพออาจทําใหเปนลมหมดสติดายสวนระยะที่ปฏิเสธหรือโกรธอาจทําใหมีปากเสียงกับผูใกลชิด  หรือแมแตแพทย

และพยาบาลก็ได  ในระยะเศราซึมอาจมีอาการทํารายตัวเอง  เบื่ออาหาร  อาจถึงขั้นฆาตัวตายก็ได  นอกจากนี้ผลกระทบ

ตอการสูญเสีย  หรือการพรากจากสิ่งที่รักนั้น  อาจอยูอีกยาวนานก็ได  ขึ้นอยูกับกําลังใจ  และความคิดที่จะปลงตกจะ

เกิดขึ้นเมื่อใด  บางคนอาจเปนไปชั่วชีวิตเลยก็ได 

4.การพาญาติผูเสียชีวิตเขาไปดูและคารวะที่เตียง 

 แพทยและพยาบาลเจาของไขควรเปดโอกาสใหญาติเขาไปเยี่ยมคารวะผูเสียชีวิต  ซึ่งอาจจะเปนผลดีในดานที่ทํา

ใหเขายอมรับความเปนจริง  และจะปลงตกโดยรวดเร็ว  แตบางครั้งตองพิจารณาถึงกําลังใจของผูที่จะเขาไปเยี่ยมดวย  

ควรใหญาติเขาไปดู หลังจากขบวนการชวยเหลือชีวิตนั้นหมดหวังแนนอนแลว  ทอยางตาง ๆ ที่สอดใสอยูควรไดรับการเอา

ออกใหหมด  อาจมีความจําเปนตองตกแตงสภาพรางกาย  (อยางเชนกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ)  ควรใหบุตรกับญาติไดมี

โอกาสอยูกับผูเสียชีวิตโดยลําพังสักระยะหนึ่งอีกดวย 

 3.2การแจงขาวรายเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

  การแจงขาวโรคมะเร็งจะเกิดผลตามมาทั้งดานดีและไมดีเสมอ  อาทิเชน  ดานดีอาจทําใหผูปวยมีเวลา

เตรียมตัวเตรียมใจที่จะยอมรับผลการรักษาที่จะตามมา  แตในดานไมดีอาจทําใหผูปวยเสียกําลังใจ  ทุกขใจ  และบางครั้ง

ถึงขั้นตรอมใจจนเสียชีวิตกอนที่โรคมะเร็งจะฆาชีวิตผูปวยเสียอีก  มีความจริงอยูอยางหนึ่งผูปวยโรคมะเร็งนั้นเขาทั้งหลาย

ไมไดกลัวโรคเลย  แตเขาทั้งหลายกลัวการเสียชีวิตกอนวัยอันควรตางหาก  พวกเขาเหลานั้นมีครอบครัวตองดูแลและมี

ญาติพี่นองเปนหวง  บางคนกลัวความทรมานเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง 

  การแจงขาวโรคมะเร็งอาจเกิดขึ้นทามกลางสถานการณในขั้นตอนการวินิจฉัย  หรือหลังผาตัดแบบ

ธรรมดา  และผาตัดฉุกเฉิน  กอนการแจงขาวตองประเมินความรับรูของผูปวยและญาติถาเปนไปไดควรพยายามบอกขาว

แบบคอยเปนคอยไป  ไมจําเปนตองรีบรอนบอก  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยระยะหลังผาตัดใหม ๆ ไมกี่วัน  การทะยอยบอก

ขาวเพื่อใหผูปวยและญาติรูและระแคะระคายเองจะทําใหเขาทั้งหลายไดมีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพซึ่งอาจตองใช

เวลา  การพูดจาดวยทาทีที่ออนโยนทั้งรางกาย  แววตา  และน้ําเสียง  จะทําใหผูปวยรูสึกผอนคลายและไมตื่นตระหนก

มากขึ้น  ควรเลือกใชคําที่เหมาะสมที่บงบอกถึงโรคมะเร็งใหเหมาะสม  คําวา  “โรคมะเร็ง”  ไมจําเปนตองกลาวกับผูปวย

เสมอไปในกรณีที่ผูปวยและญาติถามถึงการพยากรณโรคเราควรใชขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับโรคนั้นดวยความระมัดระวัง  

ผูเขียนเองจะใหขอมูลในสวนที่ดีที่สุดกับผูปวยเสมอ  อาทิเชน  ผูปวยมะเร็งตับนั้นมีการพยากรณโรคเฉลี่ยประมาณ  6  

เดือน  ก็เสียชีวิตแตก็มีรายงายบอย ๆ  วาบางรายมีชีวิตอยูไดหลายปก็มี  เปนตน 
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ตัวอยางขั้นตอนการแจงขาวรายผูปวยเปนโรคมะเร็งตับ 

 ลักษณะผูปวยนี้จะมีเวลาพอใหเราเลือกชวงจังหวะเวลาในการบอกไดซึ่งจะใชเวลาหลายวันนับแตเรารับผูปวยไว

ในความดูแล  อาจแบงขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่  1 สรางความสัมพันธอันดีกับผูปวยและญาติ  ส่ิงที่ไดประโยชนก็คือความนับถือไวเนื้อเชื่อใจกัน  และตาง

ฝายตางประเมินจิตใจซึ่งกันและกัน  แพทยเจาของไขจะเรียนรูเองวาขาวรายนั้นจะควรแจงใครกอน  (ผูปวย,ญาติสนิท

,ญาติหาง ๆ ,เพื่อน) 

 ขั้นที่  2 เลือกบอกแกผูมีกําลังใจเขมแข็งกอน  ในตอนนี้ควรเลือกบอกญาติสนิทกอนถามีโอกาสเปนไปได  แต

บางครั้งตอบอกญาติหาง ๆ กอน  หรือแมแตเพื่อนของผูปวยก็ตาม  มีอยูบอย ๆ เชนกันที่ตัวผูปวยเองมีกําลังใจดีกวาญาติ

เสียอีกซึ่งเราอาจบอกกอนก็ได 

 ขั้นที่  3 บอกขาวเปนระยะ ๆ  การบอกขาวนี้จะตรงกับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยของเราดังนี้ 

  ประวัติและการตรวจรางกาย                           โรคตับ 

  การตรวจอัลตราซาวด                                     ตับแข็ง,กอนในตับ (ฝ/อื่นๆ) 

  การตรวจคอมพิวเตอรสแกน                            ฝหรือเนื้องอก 

  การผาตัด                                                       เนื้องอกธรรมดาหรือรายแรง 

                   รอผลชิ้นเนื้อ 

 ขั้นที่  4 ตองใหผูปวยและญาติทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคที่เปนใหมากที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่

จําเปนในการตัดส้ินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการวางแผนดําเนินชีวิตในชวงที่เหลือนั้นขอมูลอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ

การรักษา  ถาผูปวยไมถามก็ไมจําเปนตองบอก 

 3.3 การแจงขาวผูปวยมีโรคแทรกซอนรนุแรงหลังผาตัด  (อาจตองผาตัดซ้ํา) 

  นี่เปนเรื่อที่ยากที่สุดของการแจงขาวรายใหผูปวยและญาติทราบ  ตองใชทักษะในการติดตอพูดจาเปน

อยางสูง  การทําเวชปฏิบัติที่ไดมาตรฐาน  ซึ่งประกอบดวย  การมีความรู  ความสามารถ  มีความรับผิดชอบสูงตอผูปวย  

มีการดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอทั้งกอนและหลังผาตัด  จะทําใหศัลยแพทยเกิดความมั่นใจที่จะกลาสูปญหาที่จะตามมา  

และสามารถที่จะพูดจากับผูปวยและญาติอยางมีสติที่ม่ันคงได  การดูแลเอาใจใสอยางสม่ําเสมอชวงหลังผาตัด  ยอมที่จะ

ทราบความเปนไปของผูปวยอยางตอเนื่องและจะเห็นแนวโนมระแคะระคายในการที่จะเกิดโรคแทรกซอนหลังผาตัด  ทําให

ศัลยแพทยที่มีเวลาที่จะพูดจาใหผูปวยและญาติทราบ  มีการซึมซับความไมปกติตาง ๆ หลังผาตัดอยางคอยเปนคอยไปใน

แตละวัน  จนกระทั่งโรคแทรกซอนปรากฏอาการชัดเจนเต็มที่  เมื่อถึงขั้นดังกลาวศัลยแพทยก็สามารถที่จะบอกกลาว  และ

ขอความเห็นชอบในแนวทางการรักษาโรคแทรกซอนตอไปได  การใชทาทีที่แสดงถึงความจริงใจในการแกปญหาจะชวย
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สรางความมั่นใจใหกับผูปวยและญาติ  ในบางกรณีถาโรคแทรกซอนนั้นเกิดความสามารถของศัลยแพทยเจาของไข  การ

บอกกลาววาจะมีการเชิญแพทยอาวุโสมาชวยวางแผนการรักษาก็เปนวิธีที่ดี  หรือมิฉะนั้นการเปนธุระในการสงตอให

ผูเชี่ยวชาญเพื่อรักษาตอไป  จากสถิติการฟองรองแพทยสภา  มีผูปวยศัลยกรรมจํานวนมากที่ฟองรองเนื่องจากศัลยแพทย

ละทิ้งผูปวย (หนีหนา) หลังจากมีโรคแทรกซอนหลังผาตัด 
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ผลประโยชนทับซอนทางการแพทย (conflict of interest in Clinical Practice) 
รศ.นพ.อรุณ  โรจนสกุล 

• บทนํา 

• Definition คําจํากัดความ 

• Recognition การตระหนักรับรูถึงภาวะที่เปนผลประโยชนทับซอน 

• Payment for professional services คาตอบแทนที่ไดรับจากการประกอบวิชาชีพแพทย 

• Funktionslust ผลประโยชนทับซอนที่เกิดจากความภูมิใจในความเปนเลิศของบุคคล 

• Physician-industry relations ความสัมพันธระหวางวิชาชีพแพทยกับผูผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ 

 Gift from industry ของกํานันจากผูผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ 

 Sponsorship in educational activities การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการจากผูผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ 

• Conflict of interest in human subject research  ผลประโยชนทับซอนในการทําวิจัยในมนุษย 

• Phamaceutical Research and  Manufactures  Association (PReMA) หลักเกณฑทางการตลาดของสมาคม  ผูวิจัย

และผลิตเภสัชภัณฑ 

 
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
 ผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดบอยครั้ง  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพราะภาวะที่

ผลประโยชนของผูปวยขัดแยงกับผลประโยชนของแพทยผูรักษาเกิดขึ้นไดเสมอ โดยที่แพทยเองอาจตั้งใจและรูดีวา

เปนเรื่องของผลประโยชนทับซอน หรืออาจจะไมตระหนักถึงวาเปนเรื่องผลประโยชนทับซอนและคิดวาเปนเรื่อง

ธรรมดาก็ได 
 แพทยทุกคนมีหนาที่ที่จะรักษาผูปวยทุกคนไดอยางเหมาะสมอยางเต็มความสามารถ โดยตองยึดมั่นใน

หลักการที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูปวยมากอนผลประโยชนสวนตนของแพทย จึงจะทําใหสังคมและผูปวย

ไววางใจยินยอมใหแพทยรักษาดวยความสมัครใจ แตหากมองจากอีกมุมหนึ่ง แพทยคือปุถุชนธรรมดา จงึมีความ

ตองการผลประโยชนสวนตนเชนเดียวกับบุคคลในอาชีพอื่น ๆ เชน เรื่องรายได จากการปฏิบัติวิชีพเวชกรรมในรูปแบบ

ตาง ๆ ผลประโยชนจากบริษัทผูผลิตวิชาชีพเวชกรรม ในรูปแบบของขวัญและในรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการเรียนการ

สอนตอเนื่อง เปนตนผลประโยชนทับซอนของแพทยเปนเรื่องที่ตองดําเนินการใหเหมาะสม โดยการตระหนักรับรูถึง

ปญหา การเปดเผยและความโปรงใสของเรื่องผลประโยชนทับซอน ในบางกรณีตองดาํเนินการตามระเบียบของ

องคกรและพยายามหลีกเลี่ยงก็จะลดปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

คําจํากัดความ : Conflicting interest , conflict  of interest 

 วิชาชีพแพทยเปนวิชาชีพที่ถูกปลูกฝงมาใหรูจักกี่เสียสละความสุขสวนตน เพื่อมุงชวยเหลือผูปวยและคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูปวยมากอนส่ิงอื่นใด จึงเปนเหตุใหแพทยไดรับเกียรติจากสังคมเสนอมา การเพิกเฉยตอหนาที่โดย

เจตนาละทิ้งผูปวย หรือการรักษาที่ไมได มาตรฐาน หรือเปนอนัตราตอผูปวย เพียงเพื่อผลประโยชนตอตนเอง ถือเปน
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ความผิดและมีกฎหรือบทลงโทษที่ชัดเจนจากทั้งสังคมและองคกรการแพทย ความผิดนี้มักเปนผลมาจากกการที่แพทยมี

ความเห็นแกได เหนือกวา ผลประโยชนของผูปวย (conflict of  interest)   อยางชัดเจน 
 เนื่องจากการตัดสินใจที่ดีในการตรวจรักษาของแพทยตอผูปวยคนหนึ่งไมใชความสมบูรณแบบแตเปนความ 

“เหมาะสม”  ตอผูปวยคนนั้น คําวา  ผลประโยชนทับซอน (conflict if interest) ในทางการแพทยจึงหมายถึงความขัดแยงใน
ตัวแพทย ระหวางผลประโยชนของตนเองกับผลประโยชนของผูปวย ซึ่งความขัดแยงนี้อาจสงผลกับการตัดสินใจในการ

ตรวจรักษาของแพทย ใหเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเปนเนื่องจากการมีสวนไดสวนเสียในการกระทํานั้น และหากแพทยหวัง

ผลประโยชนจากการประกอบวิชาชีพเพื่อตนเอง โดยมองขามส่ิงที่ผูปวย ความเชื่อถือในวิชาชีพแพทยที่ไดรับจากสังคมจะ

ลดลง ทําใหความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยจะเสื่อมลง 

 ในอดีต คําวาผลประโยชน (interest)มักใชในความหมายเศรษฐศาสตร ตอมาคํานี้เริ่มมีความหมายกวางขวาง
มากขึ้น นักพฤติกรรมศาสตรเชื่อวาผลประโยชนเปนแรงจูงใจ ในพฤติกรรมมนุษยเนื่องจากมนุษยมีตัณหา มีความตองการ 

อํานาจ ทรัพยสินและชื่อเสียง  ผลประโยชนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยเปนอํานาจที่มองไมเห็น แตสามารถ

เบี่ยงเบนการกระทําใด ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ในทางกฎหมายมีการใชคําวา conflict of  interest   ใน
การตัดสิทธิ ลูกขุน ที่มีสวนไดสวนเสียกับผลของการพจิารณาคดี หรือมีความสัมพันธกับโจทยหรือจําเลย 1ในทาง

การแพทย conflict of  interest    เริ่มใชจริยธรรมทางการแพทย ตั้งแตป1970 เปนตนมา และไดมีการกลาวถึง conflict of  

interest   มากขึ้น เพราะมีอิทธิพล ตอการตรวจรักษา มีการอางอิงถึง conflict of  interest   ในวิชาชีพแพทยในวารสาร

,หนังสือพิมพ จนถึงการฟองรองในศาล ในปจจุบันมีการประกาศแนวทางและขอบังคับ เพื่อปองกันและแกไข conflict of  

interest   ในวิชาชีพแพทย นอกจากนี้ผลของ conflict of  interest   ทําใหเกิดการเบี่ยงเบน , อคติ , ในงานวิจัยหรือการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยมีสวนไดสวนเสียกับผลของการวิจัยนั้น ในชวง 10 ปที่ผานมาวารสารทางการแพทยระดับ

นานาชาติทุกฉบับมีนโยบายเพื่อเปดเผย ปองกันและแกไข conflict of  interest อยางจริงจัง 

 ในประเทศไทย conflict of  interest ไดถูกกลาวถึงในกลุมแพทยที่เห็นความสําคัญ ตองการลดหรือแกไขปญหานี้ 

อีกรวมทั้งมีขอบังคับจากแพทยสภาที่เกี่ยวของ แตแพทยสวนใหญยังไมเขาใจ และไมตระหนักถึงผลกระทบของ conflict of  

interest 2 

การตระหนักรบัรู  (Recognition) 
 conflict of  interest  เกิดจากกลไกลหลายรูปแบบ เชน การที่แพทยไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการตรวจรักษา

ผูปวย ไดรับผลประโยชนจากบริษัทยา หรือไดรับเงินจากบริษัทยาจากการวิจัย ฯลฯ conflict of  interest  พบไดตลอดชีวิต
การเปนแพทย  ตั้งแตนักศึกษาแพทย  แพทยประจําบาน  จนดูคลายกับวาเปนเรื่องปกติในสังคมแพทยที่สามารถยอมรับ

ได ถึงแมวา conflict of  interest  จะเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไดยากในชีวติปจจุบัน แตหากแพทยตระหนักรับรูในปญหา อาจทํา

ใหแพทยสามารถลด  conflict of  interest  ในการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมได  แพทยพึงตระหนักวา การดํารงการเปนแพทย

จะมีโอกาสเกิด  conflict of  interest  ไดตลอกเวลา เชนการไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติอาชีพแพทย ความภูมิใจใน

ความเปนเลิศของบุคคล( Funktionslust )  ความสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑทางสุขภาพ การวิจัย  และการ

เผยแพรงานวิจัย  เปนตน 

การไดรับคาตอบแทนในการประกอบวิชาชีพแพทย (Payment for professionalservices) 

คงเปนคํากลาวที่ไมเกินไปนักหากจะกลาว “แพทยอาจเลี้ยงไขเพื่อเพิ่มรายรับของตนเอง”  ใน Doctor Dilemma 
ไดเขียนไววา  “ในเมื่อแพทยเปนมนุษยคนหนึ่งซึ่งทํางานเพื่อรายไดเล้ียงชีพตนเองแพทยมีโอกาสที่จะตัดสินใจเพื่อการ

รักษาหรือการผาตัดใด ๆ ที่ไมจําเปน ใรเมื่อรายไดของแพทยขึ้นอยูกับการรักษา” 
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การจายคาตอบแทนทางการแพทยมีหลายระบบและมีผลเกี่ยวเนื่องกับ conflict of  interest  ในแงมุมที่ตางกันคือ 

ระบบ fee for service  กอใหเกิด   conflict of  interest   เนื่องจากเปนการจายคาตอบแทนตามการใหบริการ  

ระบบนี้นําไปสูการตรวจวินิจฉัยและรักษาอยางดีเยี่ยม  แตแพทยมีแนวโนมจะสงตรวจ  investigation  ที่ไมจําเปนหรือการ

ตรวจรักษาที่ไดไมคุมเสีย มีหลายการศึกษาที่บงบอกวา conflict of  interest   เกิดขึ้นจริง เมื่อบริษัทประกันเปนชาํระคา

รักษา 34  ระบบ fee for service สงผลใหคาใชจายทางการแพทยสูงขึ้น 

ระบบประกันสุขภาพเชน  โครงการ 30 บาท แพทยจะมีรายไดจํานวนหนึ่งเพื่อจัดสรรใหกับผูปวยตามจํานวน

ที่ตนเองดูแล ระบบนี้ปองกันการสิ้นเปลืองคาใชจายทางการแพทย แพทยสวนใหญเชื่อวาระบบประกันสุขภาพจะมีผลดี

ตอ preventive care และดีกวาระบบ fee for service แตพบวาแพทยมีแนวโนมที่จะตรวจและรักษานอยลง และมีการสงตอ 

(refer) ผูปวยนอยลง  บางครั้งทําใหผูปวยเสียโอกาสในวินิจฉัยและการรักษาโดยแพทยเฉพาะทาง 

ระบบเงินเดือน  สามารถ conflict of interest ไดเนื่องจากการรักษาไมมีผลประโยชนของแพทยมาเกี่ยวของ 

ปญหาของระบบเงินเดือนคือแพทยไมมีแรงจูงใจในการดูแลผูปวยจํานวนมากๆ เนื่องจากรายไดคงที่และมีแนวโนมสงตอ

ผูปวยที่ยากแกการรักษาถึงแมวา แพทยจะมีความสามารถพอ 

ไมวาจะการจะการจายคาตอบแทนแพทยระบบใด conflict of interest เปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได แพทยจะตอง

ตระหนักถึง conflict of interest ที่เกิดขึ้นในระบบ เปาหมายมิใชการจํากัดแตเพื่อลด conflict of interest และแกไขใหมีการ

จายคาตอบแทนอยางยุตธรรม  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูปวยเปนหลักนอกเหนือจากรายไดจากการตรวจรักษาแลว 

การที่แพทยรับคาตอบแทนเมื่อสงตรวจ investigation หรือสงผูปวยไปยังแพทยเฉพาะทาง ( kik back )ถือวาเปน

คาตอบแทนที่มิเถือผลประโยชนของผูปวยเปนหลัก  เปดโอกาสใหแพทยเพิ่มรายไดโดยการสงตรวจโดยไมจําเปน ปจจุบัน

ไมเปนที่ยอมรับ และถือวาผิดจริยธรรม 

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งกอใหเกิด conflict of interest  คือการที่แพทยเปนเจาของหรือหุนสวนจากการเปน

ผูประกอบการในคลินิค,หองปฏิบัติการ,บริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย แพทยมีแนวโนมวาใชทรัพยากรดังกลาวเพิ่ม

มากขึ้น  แมวาแพทยจะเชื่อวาการตัดสินใจดังกลาวเพื่อประโยชนของผูปวยแต การตัดสินใจตรวจรักษาดังกลาวแพทยเอง

เปนผูไดประโยชน มีการศึกษาพบวา แพทยที่เปนเจาของคลินิก จะนัดผูปวยมาตรวจมากกวาคลินิกทั่วไป 50% การที่

แพทยผูเปนเจาของสงตอผูปวยไปยังสถานบริการของตนเอง (self referral) จะตองมีการรับผิดชอบตอการบริการ และ

คํานึงถึงผลประโยชนของผูปวยเปนหลัก เมื่อแพทยเสนอการใชบริการที่มีผลประโยชนของแพทยมาเกี่ยวของ ควรเปดเผย

ฐานะการเปนผูมีผลประโยชนดังกลาวกับผูปวย รวมทั้งใหทางเลือกในสถานบริการอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ 

Funktionslust ความภูมิใจในความเปนเลิศของบุคคล 

นักพฤติกรรมศาสตร ไดใชคํานี้ในความหมายที่วาดวย ความภาคภูมิใจหรือความสุขในทักษะและความชํานาญ

ของตนเอง เชนที่เกิดขึ้นกับนักดนตรีในการบรรเลงเพลง หรือนักกีฬาเมื่อไดแสดงความสามารถ ในฐานะแพทยที่ทําการ

รักษา จะตองมีความภูมิใจในความสามารถในการรักษา เปนเรื่องปกติที่แพทยจะเกิด Funktionslust1  โดยเฉพาะ

ศัลยแพทยที่ตองการแสดงออกถึงทักษะการผาตัดของตนเอง 
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Funktionslust   อาจทําใหเกิดความมั่นใจมากเกินไป สงผลใหแพทยตองการทําการรักษาดวยวิธีที่ยากขึ้นโดยไม

จําเปนหรืออาจปดกั้นมิใหแพทยพัฒนาเรียนรู เทคนิคใหมๆ ผูปวยอาจเสียโอกาสในการ 

รักษาที่เหมาะสม เชน ในกรณีที่ศัลยแพทยมุงเนนที่จะผาตัด sphincter saving operation ในมะเร็งทวารหนักที่อยูต่ํามาก ๆ 

โดยเพิ่มโอกาสเส่ียงตอการเกิดเปนช้ํา7 

ความสัมพันธระหวางแพทยและผูประกอบธุรกิจเกี่ยวผลิตภัณฑสุขภาพ 

(Physician-industry relations) 

 แพทยและผูประกอบธุรกิจ  ตางมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอ  การใชยาและผลิตภัณฑทางการแพทย  แต

จุดมุงหมายของแพทยและธุรกิจนั้นแตกตางกัน เปาหมายของแพทยคือการรักษาผูปวยโดยคํานึงถึงประโยชนของผูปวย

เปนอันดับแรก ในขณะที่เปาหมายของการทําธุรกิจ คือ การเพิ่มรายได และทํากําไร 

การดําเนินธุรกิจที่แขงขันกันมากขึ้นในปจจุบัน อาจกอใหเกิด  conflict of  interest   ในตัวแพทยและคุกคามตอ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อบรรลุเปาหมายทางธุรกิจบริษัทจําเปนตองมีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑของตนเอง

ไมวาจะเปนการโฆษณาใหขอมูลทางผลิตภัณฑ การใหตัวอยางยารวมถึงการใหของกํานันทั้งที่เกี่ยวของกับการแพทย เชน 

หนังสือ อุปกรณทางการแพทย เครื่องเขียน หรือของ กํานันที่ไมเกี่ยวของกับทางการแพทย เชน เครื่องใชไฟฟา การเลี้ยง

อาหาร  ตลอดจนการจัดนําเที่ยวใหกับแพทย แมวาแพทยจะเชื่อวาความสัมพันธดังกลาวไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจใน

การรักษา แตจากการศึกษาตาง ๆ พบวามีหลักฐานมากมาย ที่บงบอกวา การสงเสริมการขายดวยวิธีตาง ๆ ของบริษัทมี

ผลตอการตัดสินใจแพทย6  Wazana  ไดสรุปขอมูลจากวารสาร  บทความทางการแพทยที่กลาวถึงความสัมพันธระหวาง
แพทยและบริษัทยาพบวาการสงเสริมการขายมีผลตอการสั่งยาและเพิ่มมูลคาของการสั่งยา8   

การพัฒนายาแตละตัวในสหรัฐอเมริกา ใชคาใชจายประมาณ 300-600 ลานเหรียญ ซึ่งสวนใหญไดจากบริษัทยา 

คาวิจัยที่ใชในการพัฒนาทั่งหมดในป2001 รวมแลวประมาณ 6 พันลานเหรียญ 70%  มาจากบริษัทยา9  และมีแนวโนมวา

คาใชจายในการวิจัยจะเพิ่มขึ้นทุกป 
จากตัวเลขที่บริษัทยาใชในการสงเสริมการขายยาและการใชยาแตละตัวในสหรัฐอเมริกาคิดเปน1/4 ถึง 1/3 ของ

งบประมาณบริษัทหรือประมาณ 8-11 พันลานเหรียญตอป 6,8 ทั้งนี้รวมถึงการโฆษณา,การจัดประชุม,คาใชจายในการ

เดินทางใหกับแพทยรวมทั้งของกํานันตาง ๆ  และคิดเปนคาใชจาย 8,000 เหรียญตอแพทย หนึ่งคนตอป ในสหรัฐอเมริกา

พบวาคายาแพงขึ้น ตั้งแตป 1995 ถึงป2000 พบวา แพทยส่ังจายยามีมูลคาสูงขึ้นเทาตัวจาก 64.7 พันลานเหรียญเปน 

132 พันลานเหรียญ และเพิ่มขึ้นอีก 17% คิดเปน 154.5 พันลานเหรียญในป 2001 ในป  2000  คายาตัวใหมที่ไดรับการ  

approve จาก FDA  แพงเปน 2 เทา ของคาเฉล่ียยาเดิมเมื่อใชในขอบงชี้เดียวกัน10 

การรับของกํานันจากผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑทางการแพทย (Gift from industry) 
การมอบของกํานันใหแพทยพบไดทั่วไป เปนวิธีการที่บริษัทใชสงเสริมการขายผลิตภัณฑของตนเอง จาก

การศึกษาใน University of Toronto  ในชวงเวลา 1 ป พบวาแพทยแตละคน ไดรับการเลี้ยงอาหารจาบริษัทยา 70 ครั้ง และ

ไดรับของกํานัน 75 ครั้ง คิดเปนมูลคา 800 เหรียญ อีกการศึกษาหนึ่งพบวานักศึกษาแพทยมากกวา  80 % จะเคยไดรับ

ของกํานัน เชน หนังสือ9 
ในมุมมองของนักสังคมวิทยาพบวาของกํานันกอใหเกิดผลตอจิตใจผูรับ  สงผลใหผูรับเกิดความรูสึกในทางบวก

แมวาของกํานัลจะมีมูลคาเล็กนอย แพทยสวนใหญปฏิเสธผลของการรับของกํานัลโดยเชื่อวา   การรับของกํานัลไมมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการตรวจรักษาผูปวย แตมีหลักฐานชัดเจนพบวาแพทยมีโอกาสสั่งยา,เพิ่มสูตรยาใหกับ

โรงพยาบาลมากขึ้น 13.2 เทา9 จากการสอบถามความคิดเห็นของแพทยเมื่อถามวาการสงเสริมการขายดวยวิธีตาง ๆ  ของ
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บริษัทมีผลกับการตรวจรักษาทานหรือไมแพทย 61%  เชื่อวาไมมีผลแตเมื่อถามคําถามเดียววามีผลกับการตรวจรักษาของ

แพทยทาน ๆ อื่นหรือไม มีเพียง 16% ที่เชื่อวาการสงเสริมการขายนั้นไมมีผล 6 ในขณะที่ผูปวยเชื่อวาผลของการใหของ

กํานัลอิทธิพลกับการรักษามากกวาที่แพทยรับรู ผูปวย 64 % เชื่อวา ของกํานัลจากบริษัทยา อาจเบี่ยงเบนการตักสินใจใน

การสั่งยาของแพทยทําใหคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามผูปวยยอมรับไดในบางกรณี เชนของกํานัลที่

เกี่ยวของกับในทางการแพทย เชน หนังสือ,ตัวอยางยาหรือเครื่องเขียน แตไมยอมรับในกรณีที่แพทยรับของกํานัลที่มูลคา

สูง เชนเครื่องใชไฟฟา การเลี้ยงอาหาร การจัดนําเที่ยว6 การรับยาตัวอยางของบริษัทยาเพื่อใชกับผูปวย ดูเหมือนวาจะเปน

ผลดีและชวยประหยัดคาใชจาย อยางไรก็ตามพบวาแพทยจะเพิ่มการสั่งยาดังกลาวมากขึ้น  เนื่องจากยาตัวอยางมักเปน

ยาใหมที่มีราคาแพง ทําใหคาใชจายในการรักษาจึงเพิ่มขึ้น6 ถึงแมวาจะมีการกลาวถึง ผลของ ของกํานัล  ตอการตัดสินใจ

ของแพทย แตไมมีแนวทางการปฏิบัติวาวิ่งของใดที่แพทยควรรับหรือไม และเปนการยากที่จะบอกอยางชัดเจนวาแพทยไม

ควรรับของกํานัลใดบาง ในทางทฤษฎีแลวแพทยไมควรรับของกํานัลใดจากบริษัทยา 
 การรับของกํานัลใด ๆ แพทยควรตั้งคําเพื่อ ทดสอบตนเอง 3 ขอ คือ 

1) จุดมุงหมายของบริษัทในการใหของกํานัลคืออะไร 
หากผลของการรับของกํานัลดังกลาว มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอ การรักษาและผลประโยชนของผู ปวย  เชน 

การรักษาที่ไมเหมาะสม หรือ คาใชจายที่จะเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน  แพทยควรหลีกเลี่ยงที่จะรับของกํานัลนั้น ๆ 

2) ผูปวยจะคิดอยางไร เมื่อทราบวา แพทยรับของกํานัลจากบริษัทยา 
แพทยควรมองในมุมวา ถาผูปวยทราบวา เรารับของกํานัลนั้น จะทําใหความเชื่อใจของผูปวยในแพทยผูรักษา

เปล่ียนไปหรือไม หรือแพทยยินดีที่จะเปดเผย ตอวาผูปวย รับของกํานัลนั้นจากบริษัทยาหรือไม 

3) สถาบันทางการแพทยที่นั้น มีแนวทางในการรับของกํานัล อยางไร 

กิจกรรมทางวชิาการที่ไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบธุรกิจ ( Sponsorship in educational activities) 

ในยุคโลกาภิวัตน การพัฒนายา,การรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว นักศึกษาและ แพทยในเวชปฏิบัติจําเปนตอง

ติดตาม คนหาขอมูลทางการแพทยที่มากขึ้น การคนหาขอมูลนี้มีทั้งที่เปนการวิจัยการทดลองวิทยาศาสตร และขอมูลจาก

บริษัทยา  ผลิตภัณฑ ผูประกอบธุรกิจอาจนําเสนอขอมูลหรือจัดประชุม เกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อ สงเสริมให

แพทยไดรูจักผลิตภัณฑของตน ขอมูลเหลานี้ไดมางายและชวยประหยัดเวลาอันจํากัดของแพทย ขอมูลที่หวังผลทาง

การคาจากบริษัท อาจมีแนวโนมที่จะเบี่ยงเบนไปยังประเด็นที่สงเสริมยาหรือผลิตภัณฑนั้น พบวาการประชุมทางการ

วิชาการ ในการเรียนการสอนแพทยประจําบาน มีบริษัทเปนผูสนับสนุนถึง 90% โดยที่30% เปนการสนับสนุนจากบริบริษัท
ยาเพียงอยางเดียว โดยไมมีเงินกองทุนอื่น ๆ 11 ในทางปฏิบัติการจัดประชุมตาง ๆ ทางการแพทย พบวาทางผูจัดมักมีความ

ยินดีที่จะใหบริษัทยาเปนผูสนับสนุนหลักอยูเสมอ  ปญหาของการที่บริษัทยาเปนผูสนับสนุนใหแกการประชุมไดแก การ

ประชุมหรือการเรียนการสอนนั้นอาจมีผลตอ หัวขอ  เนื้อหา  รวมทั้งกรเลือกวิทยากรที่พูดในที่ประชุม มีหลักฐานวา การ

ประชุมที่มีบริษัทยาเปนที่สนับสนุน สงผลใหมีการสั่งยาดังกลาวเพิ่มขึ้นชัดเจน11วิทยากรเองก็มีแนวโนมที่จะส่ังยาเพิ่มขึ้น 

21.4 เทา9   ในฐานะที่เปนวิทยากร การไดรับคาตอบแทนจากการเรียนการสอนจากบริษัทยาเปนส่ิงยอมรับได และเปน

การแลกเปลี่ยนกับความรูวิชาชีพ วิทยากรควรใหขอมูล ที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับยา , ผลิตภัณฑ โดยปราศจากการชักจูง

จากบริษัท เนื่องจากขอมูลของบริษัทยาอยูบนพื้นฐานการโฆษณา แพทยควรใชวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูล การ

เลือกใชผลิตภัณฑใด ควรมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนเพียงพอและควรเลือกตามความเหมาะสมของคนไขแตละ

ราย ในปจจุบันการประชุมมีผูประกอบธุรกิจเปนผูสนับสนุน แพทยจึงควรตระหนักถึง conflict of  interest   ที่อาจเกิดขึ้น
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และสงผลตอความเชื่อถือในการประชุม วิทยากรควรตรวจสอบเนื้อหาในการประชุมและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทางการคา

ของยาหรือผลิตภัณฑ ควรใชชื่อ generic name ของยา การประชุมใดที่มีบริษัทเปนผูสนับสนุน วิทยากรควรเปดเผย

ความสัมพันธและไมมีการโฆษณาผลิตภัณฑยาดังกลาวในที่ประชุม11 

ผลประโยชนทับซอนในการทาํวิจัยทางการแพทย   
 Conflict of interest in human subject research 

เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร มักนําสูการพัฒนาคุณภาพในการรักษาผูปวย

ใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นหลักฐานทางการแพทยที่ไดจากการวิจัยที่ดี จึงสงผลตอการปฏิบัติของแพทยจํานวนมาก แพทยคาดหวัง

วาขอมูลที่ไดจากการวิจัย จะเปนผลดีแกผูปวยและชวยทําใหแพทยสามารถตัดสินใจใหการตรวจรักษาผูปวยอยางถูกตอง

เหมาะสม ลดความผิดพลาดทางการแพทยที่อาจเกิดขึ้นได แพทยผูวิจัยรวมทั้งสถาบันทางการแพทยที่ทําวิจัยเปนสวน

สําคัญที่ทําใหการแพทยเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น และมีผลตอการตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการรักษาของแพทยใน

ปจจุบันแพทยและสถาบันทางการแพทยที่ทําวิจัยจึงตองรับผิดชอบตอผลของการวิจัยดังกลาวเพื่อใหมีความถูกตองมาก

ที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาการวิจัยที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นในปจจุบัน มีแนวโนมวาจะใชงบประมาณที่มากขึ้น โดย

เงินทุนวิจัย สวนใหญไดจากบริษัทผูประกอบธุรกิจทางการแพทย ทั้งทางตรงและทางออมแพทยและสถาบันทางการแพทย

ที่ทําวิจัย  อาจไดรับการสนับสนุนจากบริษัทในรูปแบบตาง ๆ เชน เงินทุนการวิจัย เครื่องมืออุปกรณการวิจัย ฯลฯ ทําให

การวิจัยสามารถดําเนินไปไดดวยดี และบริษัทเองก็จะมีรายไดมากขึ้น หากผลการวิจัยในผลิตภัณฑของบริษัทประสบ

ผลสําเร็จจากการวจิัย แตการสนับสนุนทางการเงิน ( financial interest ) อาจกอใหเกิด conflict of  interest    ได

เชนเดียวกัน การที่แพทยไดรับเงินจากบริษัทนอกเหนือจากทุนวิจัยหรือเปนหุนสวนบริษัท หรือมีรายไดจากลิขสิทธิ์ของ

ผลิตภัณฑหรือยาที่วิจัย  ความสัมพันธกับบริษัทและลักษณะดังกลาว อาจมีอิทธิพลตอผูวิจัยและเปนผลใหการวิจัยมีอคติ

ได ถึงแมวา การทําวิจัยจะมีกระบวนการทางสถิติที่ชวยลดอคตินี้จากการทําวิจัย แตเมื่อผูวิจัยเกิด conflict of  interest   ขึ้น 

ผลของการวิจัยอาจถูกเบี่ยงเบนไป ในทางที่เปนผลดีกับยาหรือผลิตภัณฑในการวิจัยนั้น ส่ิงเหลานี้ไดเกิดขึ้นจริง และมีการ

รายงานสนับสนุนถึง ความสัมพันธของผูวิจัยและบริษัทยา วามีอิทธิพลตอผลของการวิจัย12 

จากการรวบรวมการวิจัย 1,140 การศึกษา พบวา การวิจัยที่มีบริษัทผูประกอบธุรกิจทางการแพทยเปน

ผูสนับสนุนมีแนวโนมที่ผลการวิจัยจะไปในทิศทางบวกกับผลิตภัณฑถึง 3.6 เทา13 เมื่อเทียบกับการวิจัยที่ไมมีบริษทั

เกี่ยวของ และเมื่อผลการวิจัยเปนไปในแนวทางลบ บริษัทอาจหาวิถีทางที่จะระงับการตีพิมพผลงานนั้นได ในป 1999 ขาว

เรื่องการเสียชีวิตของอาสาสมัครรวมวิจัยในการทดลองเรื่องยีน ทําใหสาธารณะชนตื่นตัว เนื่องจากการทดลองนี้ ผูรวมวิจัย

ทานหนึ่งมีผลประโยชนรวมกับบริษัทที่สนับสนุนการทดลอง14  ผลประโยชนทับซอนอาจเกิดจากการที่แพทยตองการให

ผูปวยเขารวมโครงการวิจัย  โดยบางครั้งอาจมองขามการรักษาที่เหมาะสมไป ผลประโยชนทับซอนในการเลือกผูเขารวม

วิจัย (research subject) ก็เปนประเด็นสําคัญ ในฐานะที่เปนแพทยผูวิจัย การวิจัยใดๆ จะตองใหความสําคัญกับการรักษา

ผูปวยเปนอันดับแรกและ research subject เปนส่ิงรอง   ในการวิจัย แพทยจะตองรักษาผลประโยชนของผูเขารวมการงวิจัย 

ผูปวยควรไดรับขอมูลทั้งหมดของการวิจัย ทั้งประโยชนและความเสี่ยง จากการวิจัย สวนผูทําวิจัยเอง ไมควรที่จะใหมี

อิทธิพลของผลประโยชนใดๆ มาเพิ่มความเสี่ยงของผูปวยที่เปน research subject ได  นอกจากนี้ แพทยผูทําวิจัย มีความ
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ตองการที่จะพัฒนาความรูใหมๆ เพื่อใหการทําวิจัยเปนผลสําเร็จ แพทยผูทําวิจัยอาจไมมีผลประโยชนทางการเงิน  แต

ความเปนนักวิจัยนี้เอง อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนไดมากกวาผลประโยชนทางการเงิน14   

  การตระหนักถึงผลของประโยชนทับซอนตอผลของการวิจัย  รวมทั้งผลของผลประโยชนทับซอนที่อาจเพิ่มความ

เส่ียงตอ research subject องคกรตาง ๆ ซึ่งไดแก National institutes of Health, National Science Fundation, The Food and 

Administration (FDA) รวมทั้ง สถาบันที่ทําการวิจัยได กําหนดนโยบายในการแกไขปญหา โดยนโยบายของแตละสถาบัน

อาจแตกตางในรายละเอียด แตมีหลักแนวทางการแกไขไปในทิศทางเดียวกัน 15  นโยบายดังกลาวประกอบดวย 

  1.ผูทําการวิจัย จะตองเปดเผย ผลประโยชนทางการเงิน คาตอบแทนตาง ๆ (cash,fees,honoraria), ผลิตภัณฑ,
อุปกรณ,ลิขสิทธิ์ทางปญญาที่เกี่ยวของกับบริษัท ใหแกสถาบันวิจัย เพื่อประเมินความเปนไปไดของการเกิดผลประโยชน

ทับซอน ในการวิจัย ผลประโยชนที่จะไดตองเปดเผย เมื่อมีมูลคา >10,000-25,000เหรียญตอป หรือเปนหุนสวนมากกวา 

5% ในบริษัทนั้น 
  2.การแกปญหาผลประโยชนทับซอน  ทางสถาบันวิจัยควรตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ งานวิจัยเฉพาะและ

คณะกรรมการดังกลาวจะตองเปนอิสระ 
  3.สถาบันหรือองคการวิจัยจะตองเปดเผยความสัมพันธที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนและควรไดรับการ

ตรวจสอบจาสาธารณได 
  จากนโยบายดังกลาวสงผลใหวาสารทางการแพทยตระหนังถึงผลของ ผลประโยชนทับซอนตอการวิจัย วารสาร

ทางการแพทยจึงวางแนวทางการคัดเลือกการวิจัย โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูวิจยัและบริษัทยา และเรียกรองให

ผูวิจัยเปดเผยความสัมพันธกับบริษัทยาที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ในงานวิจัยของตนเอง ไดแก การเปดเผย

ผลประโยชนทางการเงินที่ไดรับจากบริษัทยา รวมทั้งการสนับสนุนของบริษัทยาในการออกแบบการทดลอง รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล นอกจากนี้ผูวิจัยจําเปนตองปฏิญาณวา จะรับรองรองและรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลทั้งหมด16  ปจจุบันวารสานทางการแพทยของศัลยแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดประกาศการใชแนวทาง

ดังกลาวรวมกัน เชน America Journal of Surgery, Annals , Journal of Trauma , World Journal of Surgery , British Journal 

of Surgery เปนตน 

นอกจากการเปนผูวิจัยแลว ในฐานะของบรรณาธิการวารสาร และผูตรวจประเมินงานวิจัย (review) ก็ตอง

เปดเผย และหลีกเหลี่ยง conflict of interest  ที่อาจเกิดขึ้นได เชนวารสาร Laser 17   มีขอปฏิบัติที่บรรณาการจะตองรายงาน

ทรัพยสินสวนตน อีกทั้งไมมีสิทธิตีพิมพผลงานของตนเองในวารสารเปนตน 

Phamaceutical Research and Manufactures Association (PReMA) สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (ไดออก

ระเบียบตางหลายขอ ตัวอยางเชน) 

ของขวัญ: 

1. การจายเงินหรือของขวัญที่สามารถตีคาเสมอเงินสด (เชน เช็คของขวัญ) ใหบุคลากรทางการแพทย เปนเรื่อง

ตองหาม  4.7.2  การมอบของขวัญใหบุคลากรทางการแพทยเพื่อผลประโยชนสวนตัว เปนเรื่องตองหาม 4.7.3  ของขวัญที่

มอบใหแกบุคากรทางการแพทยและสถาบันการแพทย  ในโอกาสประเพณีและเทศกาลทองถิ่น กระทําไดในลักษณะ  “ไม

บอยครั้ง”  โดยของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000  บาท ตอการใหในแตละโอกาส 

2. การมอบของขวัญใหบุคลากรทางการแพทยเพื่อผลประโยชนสวนตัวเปนเรื่องตองหาม 
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3. ของขวัญที่มอบใหแกบุคลากรใหแกบุคคลทางการแพทยและสถาบันแพทย ในโอกาสประเพณีและเทศกาล

ทองถิ่น กระทําไดในลักษณะ “ไมบอยครั้ง” โดยของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท ตอการใหในแตละโอกาส 

การรับรอง: 

1. การรับรอง ควรจํากัดอยูที่เครื่องดื่ม และ/หรือ  อาหาร ในลักษณะที่ไมเดนกวาวัตถุประสงคหลักของงาน และ

ใหแกผูเขารวมการประชุมเทานั้น มิใชแขกติดตาม ทั้งนี้ ใหเหมาะสมและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ 

 2. การจัดหรือจายเงิน เพื่อจัดการรับรอง หรือกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ (ไมเปนสวนหนึ่ง

ในการนําเสนอขอมูลทางวิชาการ) เปนเรื่องตองหาม รายการบันเทิงที่ไมฟุมเฟอยระหวางการประชุมวิชาการสามารถ

กระทําได ทั้งนี้จะตองเปนจุดประสงครองจากเครื่องดื่ม และ/หรืออาหาร 

การประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ: 

 การประชุมทางวิชาการ การประชุมใหญ และการประชุมอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้ เปนส่ิงที่ขาดเสียไมไดสําหรับ

การเผยแพรความรูและประสบการณ วัตถุประสงคหลักควรอยูดานวิชาการ และไมปลอยใหการจัดรายการบันเทิงและการ

รับรองในรูปแบบอื่น ๆ ระหวางงานประชุมเบี่ยงเบนไปจากวัสดุประสงคดังกลาว 

 1. การเผยแพรความรูและประสบการณทางแพทยและวิชาการจะตองเปนจุดประสงคหลักของการประชุม

วิชาการ การประชุมใหญ การศึกษาตอเนื่องของแพทย หรือรายการทางวิชาการและสุขภาพอื่นใดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

ของบริษัทการบําบัดรักษา 

 2. การประชุมทางการแพทย(ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ) ที่บริษัท (ในประเทศ )  หรือสํานักงานภูมิภาค 

หรือสํานักงานใหญเปนริเริ่มขึ้น จะตองแบงเวลาอยางต่ํารอยละ 75 เพื่อส่ือเนื้อหาวิชาการ(หลักเวลาเดินทางที่พอเหมาะ)

การรับรอง/รายการบันเทิง/ของแจกที่ทําขึ้นเพื่อย้ําตราสินคา ที่บริษัทจัดเองโดยใหการอุปถัมภหรือชวยเหลือแกผูจัด  ตอง

เปนสวนที่มีความสําคัญรองลงไปจากเปาหมายทางการศกึษา และตองไมดูเปนส่ิงฟุมเฟอจนเกินไปตามมาตราฐาน

ทองถิ่น 

3. บริษัทตองดูแลดวยวาการเลือกสถานที่สําหรับจัดการประชุมนั้นขึ้นกับความสะดวกสําหรับผูรวมประชุมในแง

การเดินทาง คาใชจาย และความเหมาะสมกับสถานที่ และส่ิงดึงดูดผูเขารวมประชุมตองอยูนาสาระการประชุม มิใช

สถานที่ประชุม การเลือกสถานที่ซึ่งเนนการบันเทิงหรือกิจกรรมกีฬาเปนส่ิงตองหาม 

 4. ในการพิจารณาวาใหการอุปถัมภตอบุคคลากรทางการแพทยในการเขารวมประชุมที่ผูอื่นเปนผูจัดหรือไม  

บริษัทจําเปนตองตรวจสอบรายละเอียดดานสถานที่ประชุมอยางถี่ถวนเพื่อใหแนใจวาเปนไปตามหลักเกณฑนี้ 

 5. การเชิญผูเขารวมประชุมทางการแพทยและวิชาการตองจํากัดเฉพาะบุคลากรทางการแพทยเทานั้น การ

อุปถัมภจํากัดอยูในขอบเขตของคาใชจายในการเดินทาง คาอาหาร ที่พัก และคาลงทะเบียนการประชุมเทานั้น ตองไมมี

การเชิญแขกหรือออกคาใชจายสําหรับผูติดตามผูเขาประชุม 
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 6.  การใหการอุปถัมภเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยเขารวมประชุมนานาชาติและเชิญเขารวมประชุมวิชาการที่

เกี่ยวของ  โดยมีบริษัทของตนเปนผูอุปถัมภในสถานที่เดียวกันกับการประชุมหลักที่จัดโดยองคกรหรอสมาคมแพทยและ

ไดรับการรับรองอยางเปนทางการเปนส่ิงที่อาจทําได แตหามมิใหบริษัทจัดประชุมของตนเอง (stand alone) ในตางประเทศ

โดยทีมบุคลากรทางการแพทยที่เขาประชุม และ /หรือผูบรรยายทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ถือเปน

การกระทําที่ยอมรับไมไดและไมเหมาะสม 

 7.  บริษัทไมตองการใชอุปถัมภโดยตรงแกบุคลากรทางการแพทยในการเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการบันเทิงอื่น 

เพราะอาจมองวาเปนการใหรางวัลจูงใจ การบริจาคสนับสนุนอาจทําไดโดยตรงกับสถาบัน ไมใชตัวบุคคล โดยมีคําส่ังขอ

ของสถาบันใหสนับสนุนกิจกรรมสําหรับบุคลากรทางการแพทยซึ่งไดแสดงใหเห็นวามีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาทาง

วิชาการ ผลประโยชนของผูปวย กับการบริจาคการกุศลซึ่งจะมีสวนปรบัปรุงบริการทางการแพทย 

 8.  ระหวางการประชุมวิชาการแพทยไมวาจะจัดโดยองคกรในประเทศหรือระหวางประเทศบริษัทจะตองไม

ดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เปนการรบกวนหรือแทรกแซงการประชุมหลัก ตามที่ผูจัดการประชุมไดรับรองอยางเปนทางการ 

9.  การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหเขารวมประชุมไมควรมีเงื่อนไขวาจะตองสนับสนุนผลิตภัณฑยา

ใด ๆ  

10. การจายเงินคาบรรยาย (ตามอัตราปกติที่เปนธรรม) และการจายเงินชดเชยคาใชจายที่ออกไปกอน รวมทั้งคา

เดินทางและคาที่พักของผูบรรยายและผูสอบเปนส่ิงที่อาจกระทําได 

สรุป 

 ผลประโยชนทับซอนนั้นเกิดขึ้นไดจากหลายกลไกล เชน ผลประโยชนทางการเงิน , ความสัมพันธกับบริษัทยา 

หรือความตองการในการรักษาหรือวิจัยของแพทยเอง เปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไดยากและมีอิทธิพลในการรักษาผูปวย 

ผลประโยชนทับซอนอาจคุกคามความเชื่อถือที่ผูปวยมีตอแพทยได แพทยควรตระหนักถึงผลประโยชนที่เปนปญหา ควร

เปดเผย และ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดในแตละสถาบัน ถึงแมวาการแกไขดวยกลยุทธดังกลาวยังเปนที่ถกเถียงวาจะ

แกไขปญหานี้ไดจริงหรือไม หากแพทยดํารงวิชาชีพโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง (patient center) และรวมมือกับผูประกอบ

ธุรกิจโดยมีเจตนามุงหวังผลประโยชนของผูปวยเปนหลัก ก็จะคงไวซึ่งความเชื่อถือวิชาชีพแพทยในสังคมได 

ภาคผนวก 

ขอบังคับแพทยสภา 

วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 

หมวด10 การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ขอ 1 ในหมวดนี้ 
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ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายความวา อาหาร ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษนี้ทางทหาร

แพทย เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑอื่นที่มีผลตอสุขภาพของผู ทั้งนี้ ตามที่แพทยสภากําหนด 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และใหหมายความรวมถึง ผูแทน

ของผูประกอบธุรกิจดวย 

 ขอ 2. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมรับเงินจากผูประกอบธุรกิจ ไมวากรณีใด ๆ ยกเวนกรณีรับคาตอบแทน

จากกการเปนที่ปรึกษา เปนวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ  เปนผูรับทุนวิจัยจากผูประกอบธุรกิจดังกลาว 

ขอ3. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมรับส่ิงของ การบริการ หรือนันทนาการที่มีมูลคาเกินกวาสามพันบาท  

จากผูประกอบธุรกิจไมวากรณีใด ๆ ยกเวนส่ิงที่กอใหเกดิประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการที่ยังประโยชน

แกผูปวย โดยใหรับในนามของสถาบันตนสังกัด 

 ขอ 4. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด เมื่อรับทุนจากผูประกอบธุรกิจในการไปดูงานประชุม หรือไปบรรยายทาง

วิชาการทั้งในและตางประเทศ ใหรับทุนไดเฉพาะการเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พัก สําหรับ

เฉพาะตนเองเทานั้น และจํากัดเฉพาะชวงเวลาของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายเทานั้น 

 ขอ 5.ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมแสดงตนเปนผูแสดงการโฆษณา ผลิตภัณฑสุขภาพใดๆ ตอสาธารณชน

ในเชิงธุรกิจ โดยรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนใด ๆ จากการแสดงนั้น 

 ขอ 6. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณชนโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการ

อื่นใดที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑสุขภาพได ตองแสดงโดยเปดเผยในขณะเดียวกันนั้นดวยวาตนมีสวน

เกี่ยวของกับผลประโยชนกับผูประกอบธุรกิจนั้นในสถานะใด เชน เปนที่ปรึกษาเปนผูรวมทุน เปนผูไดรับทุนไปดูงาน ไป

ประชุมหรือบรรยายจากผูประกอบธุรกิจนั้น ๆ 

 ขอ 7. ราชวิทยาลัยและวิทยาลัยในสังกัดแพทยสภาอาจวางระเบียบกําหนดแนวปฏิบัติตามขอบังคับในหมวดนี้ 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนสมาชิกของราชวิทยาลัยและวิทยาลัยนั้น ๆ ไดเทาที่ไมขัดแยงกับขอบังคับนี้ 

 ขอ 8.ขอบังคับแพทยสภานี้มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
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โรคที่เปนปญหาทําใหแพทยถูกฟองบอย ๆ : ขอปญหาดานศัลศาสตร ป 2545 – 2550 
นายแพทย ทองดี     ชัยพานิช 

นายแพทย พรเทพ   เปรมโยธิน 
สํานักราชวิทยาลยัศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 ในอดีตนั้นประชาชนในสังคมทั่วโลกไดใหการยกยองและเชื่อถือไวใจผูเปนแพทยอยางสูง  แพทยกระทําการ

ตรวจ  วินิจฉัยโรค  และสั่งการรักษาประการใดก็ตาม  ผูปวยจะยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อหวังใหตนไดพนจากการ

เจ็บปวย  เพราะปวยมอบหมายไววางใจ ( Fiduciary )  ในตัวแพทยวาเปนผูทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในการตรวจ

รักษาโรค  และดวยความเชื่อม่ันในจรรยาบรรณของแพทยที่เปยมดวยความหวังดีและเมตตาในผูปวยที่ตนใหการดูแล

รักษาครั้นเมื่อการแพทยสมัยปจจุบันไดพัฒนาและกาวหนาไปมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลว  ดังจะเห็น

ไดจากคํากลาวของ ศัลแพทย Paul A. Ebert จากสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเคยดํารงตําแหนง Executive Director of the American 

College of Surgeons ไดเคยเขียนไวใน  Bulletin of American College of Surgeons เมื่อ 10 กวาปมาแลววา “It is somewhat 

ironic that point in time , the image of the physician in the eyes of the patient is lower than it was 40 years ago.”  และไดมี

การรองเรียนฟองรองใหแพทยแสดงความรับผิดชอบบอยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ผูปวยในประเทศ

ไทยอาจใชสิทธิ์ฟองรองแพทยไดทั้งทางแพงและอาญา 

 หากพิจาณากันอยางงายๆ วาทําไมผูปวยและญาติจึงตองการฟองรองแพทย คําตอบก็คงหนีไมพนวาเปนเพราะ

ความไมพอใจในผลการรักษาและความเอาใจใสของแพทย  เมื่อคนเราเจ็บไขไดปวย  จะตกอยูในความกังวลและ

หวาดกลัว  ซึ่งเปนธรรมดาที่จะปรารถนาใหไดรับการดูแลที่กอปรดวยความเอื้ออาทรและความกรุณา  ความเชี่ยวชาญ

และความสามารถในการรักษาของแพทยแตเพียงอยางเดียว  ไมอาจจะใหความพึงพอใจ และบรรเทาความกังวลของ

ผูปวยลงไดยังจะตองเสริมดวย  ความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ ความหวงใย และผูกพัน การปฏบิัติตอผูปวยของแพทยผูใหการ

ดูแลรักษาหากจะใหตรงกับคํากลาวที่วา “ผูปวยจะไดรับการดูแลอยางดีอยางเต็มความสามารถ” นั้น  ยอมตองหมายรวม

ไปถึงการมีมนุษยสัมพันธ กิริยาวาจา  และมารยาทที่ดียิ่ง  ในระหวางการดูแลรักษาพยาบาล อีกโสดหนึ่งดวย 

 นายแพทย Michael F. Quinn (An Internet Forum – http://www.mism.com)  ไดกลาวไวในตอนตนของบทความ

เรื่อง  The Paradox of Rational Patient and the Ethical Physician วา “Medical decision making is a gamble in which the 

patient is at risk and the physician is accountable.”  อันหมายถึงวาการตัดสินใจในการดูแลรักษาผูปวยนั้นเปนเสมือนการ

พนันเสี่ยงโชคที่ ผูปวยเปน ผูรับความเส่ียง และแพทยเปน ผูรับผิดชอบ  ดังนั้น เมื่อผลของการดูแลรักษาเกิดผันผวน 

(Adverse outcome) โดยไมเปนไปตามคาดหวัง  ผูปวยจึงเปนผูผิดหวังและเปนผูไดรับความเสียหาย  สวนแพทยผูใหการ

รักษา  จึงเปนผูคาดผิด และเปนผูรับผิดชอบ  ซึ่งเมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวานี่คือพื้นฐานที่แทจริงของการรองเรียนและการ

ฟองแพทยนั่นเอง 

 ราชวิทยาลัยศัลแพทยแหงประเทศไทยเปนองคกรที่รับมอบจากแพทยสภาใหรวมพิจารณาขอรองเรียนและ

ฟองรองแพทยที่เกี่ยวของทางดานศัลยกรรมในฐานะองคกรของผูเชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาชีพ  ซึ่งในชวงเวลาจากเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550  ไดมีคดีการองเรียนรวมทั้งส้ิน 228 คดี ดังขอมูลในตารางที่ 1-5  
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ตารางที่ 1  โรคหรือกลุมโรคในคดีรองเรียนที่ราชวิทยาลัยศัลแพทยฯ รับไวพิจารณาจากแพทยสภา 
 

โรคหรือกลุมโรค ป2545 ป2546 ป2547 ป2548 ป
2549 

ป2550 รวม เสียชีวิต 

Acute Appendicitis ไมมีคดี 2 6 4 7 8 27 10 

Head Injuries 1 2 8 4 4 5 24 19 

Other Injuries 3 8 7 4 5 13 40 16 

Facial Cosmetic Surgery 1 3 2 2 7 3 18 - 

Breast Cosmetic Surgery 1 2 6 4 1 2 16 1 

Other Cosmetic Surgery 2 2 1 ไมมีคดี 1 ไมมีคดี 6 - 

Other Operative (Exclude 
Appendicitis) 

7 13 14 9 9 16 68 20 

Other Non-operative 1 3 4 4 5 12 29 15 
รวม 16 35 48 31 39 59 228 81 

 

ตารางที่ 2  ศัลยศาสตรสาขาตางๆ ในคดีรองเรียนที่ราชวทิยาลัยศัลแพทยฯ รับไวพิจารณาจากแพทยสภา 

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ป2545 ป2546 ป2547 ป2548 ป2549 ป2550 รวม % 

General Surgery 10 14 22(3) 11 12(1) 22(1) 91 38.88 

Plastic Reconstructive Surgery 4 7 10 7 12(1) 8 48 20.51 

Cardiothoracic Surgery ไมมีคดี 2 4(1) 1 1 6 14 5.98 

Neurological Surgery 1 5 8 8(1) 10(1) 13(1) 45 19.23 

Pediatric Surgery ไมมีคดี  2 1 1 1 ไมมีคดี 5 2.13 

Colorectal Surgery ไมมีคดี  2 ไมมีคดี 1 ไมมีคดี 3 6 2.56 

Orthopedic Surgery ไมมีคดี  3 2(2) 3(1) 1(1) (1) 9 3.84 

Urological Surgery 1 ไมมีคดี 4 ไมมีคดี 4 7 16 6.83 
รวม 16 35 51(3) 32(1) 41(2) 59(1) 234(7) 100.00 

 

ตารางที่ 3 อัตราผูปวยเสียชีวิตในคดีรองเรียนที่ราชวิทยาลัยศัลแพทยฯ รับไวพิจารณาจากแพทยสภา 

โรคหรือกลุมโรค จํานวนราย* เสียชีวิต คิดเปนรอยละ 

Acute Appendicitis 27 10 37.03 

Head Injuries 24 19 79.16 

Other Injuries 40 16 40.00 

Facial Cosmetic Surgery 18 - - 

Breast Cosmetic Surgery 16 1 6.25 
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Other Cosmetic Surgery 6 - - 

Other Operative (Exclude 
Appendicitis) 

68 20 29.41 

Other Non-operative 29 15 51.72 
รวม 228 81 35.52 

 

ตารางที่ 4 แพทยสาขาตางๆที่ถูกรองเรียนในคดีที่ราชวิทยาลัยศัลแพทยฯ รับไวพิจารณาจากแพทยสภา 

แพทยสาขาตางๆที่เกี่ยวของ ป2545 ป2546 ป2547 ป2548 ป2549* รวม 

แพทยผูเช่ียวชาญศัลศาสตรสาขาตางๆ        
- ศัลยแพทยทั่วไป      7 8 18 10 4 47 
    เปนสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย 5 6 12 4 3 30 
   ไมไดเปนสมาชิกราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย 

2 2 6 6 1 17 

-  ศัลยแพทยตกแตงเสริมสวย - 3 1 1 1 7 
-  ศัลยแพทยโรคทรวงอกและหัวใจ - - 1 - - 1 
-  ประสาทศัลยแพทย - - - 1 - 1 
-  กุมารศัลยแพทย - - - 1 - 1 
-  ศัลแพทยลําไสใหญและทวารหนัก - - - - - - 
-  ศัลแพทยออรโธปดิกส** - 1 - - - 1 
-  ศัลยแพทยยูโรวิทยา 1 - 1 - 2 4 
แพทยผูเช่ียวชาญสาขาอื่น ๆ 2 - 1 2 3 8 
แพทยไมระบุสาขาและไมทราบสาขา 4 13 16 13 6 52 

รวมจํานวนแพทยที่ถูกรองเรยีน 15 25 38 28 16 122 
รองเรียนโรงพยาบาล ไมระบุแพทย*** 1 10 17 8 4 40 

รวมคดีที่แพทยถูกรองเรียน**** 16 35 55 36 20 162 
*สถิติปปจจุบัน จากมกราคม ถึง กรกฎาคม 2549 
**คดีในสาขาศัลแพทยออรโธปดิกสมีจํานวนนอยเพราะแพทยสภาไดมอบหมายตรงไปที่ราชวิทยาลัยศัลศาสตรออรโธป

ดิกส 
***แพทยที่ถูกรองเรียนมากกวา 1 คดี มี 2 รายๆละ 2 คดี ซึ่งเปนคดีที่เกี่ยวกับการทําศัลกรรมตกแตง 

****คดีทั้งหมดมี 148 คดี แตมีคดีที่แพทยถูกรองเรียนมากกวา 1 ทานตอคดีอีก 14 ทาน  จํานวนแพทยที่ถูกรองเรียนจึง

เปน 162 ทาน 

 

ตารางที่ 5 จํานวนคดีและการเสียชีวิตของผูปวยในแตละป 

 

ป พ.ศ. จํานวนคดี ชาย เสียชีวิต หญิง เสียชีวิต คิดเปนรอยละ 
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2545 16 8 5 8 2 43.75 
2546 35 14 6 21 6 34.28 
2547 48 27 9 21 6 31.25 
2548 31 11 9 20 7 51.61 
2549 39(2)* 16 4 21 8 32.43 
2550 59(1)* 34 13 24 6 32.75 

รวม 228(3)* 110 46 115 35 36.00 

*จํานวนตัวเลขในวงเล็บเปนคดีเกี่ยวกับเรื่องโฆษณา 

 

               จากขอมูลคดีรองเรียนที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยไดรับไวพิจารณาจากแพทยสภาดังที่ไดปรากฏ

ขางตน จะเห็นวาไมสามารถบงชี้ไดแนนอนชัดเจนวาโรคใดบางที่เปนปญหาทําใหแพทยถูกฟองบอย ๆ  แตอยางไรก็ตาม

ในดานของศัลยกรรมแลวพอจะอนุมานไดโดยสังเขปดังตอไปนี้ :- 

1. โรคหรือกลุมโรคที่มีการรองเรียนนั้น เปนการรองเรียนที่ผลการรักษาผูปวยมีอันตรายเสียชีวิต

คอนขางสูงเฉล่ียถึง รอยละ 35.52 (ตารางที่ 3) โดยมีอัตราเสียชีวิตสูงสุดในกรณีบาดเจ็บที่ศีรษะ 

รอยละ 79.16, กลุมบาดเจ็บในสวยอื่น ๆ รอยละ 40.00, กลุมโรคตาง ๆ ที่ไมสามารถรักษาดวย

การผาตัดหรือที่มีความรุนแรงและการดําเนินโรคที่รวดเร็วจนไมอาจทําการผาตัดรักษาไดทันเวลา  

(Other Non-operative ) รอยละ51.72, กลุมโรคตาง ๆ (ไมรวมโรคไสติ่งอักเสบ) ที่รักษาโดยการ

ผาตัดรักษาได (Other  Operative) รอยละ 29.41, สวนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute 

appendicitis) เปนโรคเดี่ยวที่มีการรองเรียนโดยผูปวยเสียชีวิต รอยละ 37.03 

2. โรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน (ตารางที่ 1) เปนโรคเดี่ยวที่มีอัตราการรองเรียนสูง (27 คดีในเวลา 6 

ป) ใกลเคียงกับกรณีบาดเจ็บที่ศีรษะ (24 คดีในเวลา 6 ป) สวนการรองเรียนเกี่ยวกับศัลยกรรม

ตกแตงทางใบหนามีจํานวนใกลเคียงกับศัลยกรรมตกแตงเตานม (18 ราย และ 16 ราย ตามลําดับ

ในระยะเวลา 6 ป) 

3. ศัลยศาสตรสาขาที่มีอัตราการรองเรียนคอนขางสูง (ตารางที่ 2) ไดแก ศัลยกรรมทั่วไป (91 รายใน

เวลา 6 ป), ประสาทศัลยศาสตร (45  รายในเวลา  6  ป)  และ  ศัลยศาสตรตกแตง (48  รายใน

เวลา 6 ป)  การรองเรียนในกรณีอุบตัิเหตุและบาดเจ็บเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับสาขา

ศัลยศาสตรกรรมทั่วไปและประศัลยศาสตร 

4. การรองเรียนในคดีที่เกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมนั้นไมไดเปนคดีที่เกี่ยวของเฉพาะศัลยแพทยเทานั้น

(ตารางที่  4)  แตเกือบทุกกรณียกเวนในรายอุบัติเหตุ  แพทยผูพบและตรวจรักษาผูปวยจะเปน

แพทยทั่วไป  แพทยใชทุน  แพทยศึกษาเพิ่มพูนทักษะ  แพทยมนสาขาอื่น  ๆ  และแพทยที่ไมทราบ

สาขาอีกมาก  (รวม  8 + 52  ทาน)  และ  ยังมีคดีที่ไมไดระบุเจาะจงตัวแพทยโดยเปนการ

รองเรียนตอสถานพยาบาลโดยรวม (40 คดี  มนจํานวนคดีทั้งส้ิน  148  คดี) 

5. ศัลยแพทยทั่วไป (ตารางที่ 4 )  เปนแพทยผูถูกรองเรียนมากที่สุดในขอมูลคดีที่ไดรับการพิจารณา

ที่ราชวิทยาลัยศัลแพทยแหงประเทศไทย  เปนเพราะมีคดีของโรคในกลุมที่ดูและโดยศัลแพทย

ทั่วไปซึ่งรวมกรณีอุบัติเหตุรวม ( Multiple trauma ) อยูดวย  แตมีขอพึงสังเกตวาโรคไสติ่งอักเสบ

เฉียบพลัน ( Acute appendicitis )  ที่พบวาทําใหผูปวยเสียชีวิต ( ตารางที่ 3 ) และเปนมูลเหตุ



~ 66 ~ 
 

สําคัญของการรองเรียนจากญาตินั้น  เกือบทั้งหมดไมไดเกิดจากผาตัดรักษา  แตเปนผลจากการที่

วินิจฉัยลาชาหรือวินิจฉัยเบื้องตนไมถูกตองมากกวา  ศัลแพทยจึงไมไดเปนผูถูกรองเรียนในคดีของ

ไสติ่งอักเสบทุกๆ คดี  เชนเดียวกับกรณีอุบัติเหตุที่ศีรษะที่ถึงแมมีอันตราเสียชีวิตสูงมาก  ประสาท

ศัลยแพทยก็ไมไดเปนผูถูกรองเรียนเปนหลัก  แตกลับเปนวาเกือบไมถูกรองเรียนเลยเพราะถูกมอง

ไปวาเปนผูที่จะพยายามใหการชวยเหลือรักษาในวาระที่เกือบจะส้ินหวังแลว  เพราะผูประสบ

อุบัติเหตุทางศีรษะนั้น  จะพบแพทยดานทั่วไป  หรือศัลยแพทยทั่วไปกอน ในขณะที่ยังไมมีอาการ

หรืออาการแสดงอันรุนแรงจากอุบัติเหตุที่ไดรับ ( Normal or good trauma score ) จนกระทั่งมีการ
เปล่ียนแปลงในอาการและการตรวจพบระหวางสังเกตอาการวามีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและ

ตองไดรับการผาตัดสมองโดยดวนจึงไดพบกับประสาทศัลยแพทย 

6. ศัลแพทยตกแตงเสริมสวยเปนกลุมแพทยที่มีการรองเรียนคอนขางสูง (ตารางที่ 4) ศัลยแพทยใน

สาขานี้ไดพบและตรวจรักษาผูรับบริการโดยตรงตั้งแตแรกเปนสวนใหญ  จึงถูกรองเรียนโดยตรง

ตัวจากผูรับบริการทุกรายโดยไมไดผานเพื่อนแพทยอื่นเลย  เปนที่นาสังเกตวาศัลยแพทยตกแตงที่

มีคดีรองเรียนมากกวา 1 รายอยูถึง 2 ใน 7 ทาน  ซึ่งไมพบขอมูลเชนนี้เลยในคดีที่มีการรองเรียน

ศัลยแพทยในสาขาอื่น 

7. จากการที่คดีรองเรียนโดยไมระบุตัวแพทยแตเปนการรองเรียนรวมที่สถานพยาบาล  (ตารางที่ 4) 

เปนจํานวนถึง 40 คดีใน 148 คดี  ( รอยละ 27 )  อาจจะมีสวนทําใหการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับ

การรองเรียนตัวแพทยและศัลยแพทยตามประเด็นอนุมานขอที่ 4-6  ขางตนนี้คลาดเคลื่อนไปได

บางเพราะขาดขอมูลที่เกี่ยวกับแพทยของสถานพยาบาลที่ถูกรองเรียน 
สําหรับการรักษาผูปวยทางดานศัลยกรรมนั้น  นอกเหนือจากการที่ตองมีการดูแลที่ดีกอนและหลังการ

ผาตัด ( Pre and post-operative care ) แลว  การตัดสินใจเกี่ยวกับการผาตัดมีสวนเปนปจจัยสําคัญที่อาจนําไปสูการ

รองเรียนหรือฟองแพทยไดหลายประการ  นับตั้งแตความไมแนนอนดานการวินิจฉัยวาเปนโรคที่ตองรักษาดวยการผาตัด

หรือไมตองผาตัด  รวมถึงประสบการณและทักษะของศัลยแพทยดวย  คํากลาวของปรมาจารยทางศัลยศาสตรผูหนึ่งที่วา  

ศัลยแพทยที่เกงรูวาจะทําการผาตัดไดอยางไร  แตศัลยแพทยที่ยิ่งใหญรูวาเมื่อใดจะไมผาตัด “Good Surgeons know 

how to operate; Great Surgeons know when not to operate”   นับเปนคําสอนที่เหลาศัลยแพทยพึงตระหนักไวเสมอ

เพราะการผลีผลามทําการผาตัดในภาวะที่ไมควรผาตัด  นอกจากจะไมไดผลทางการรักษาแลวยังอาจจะทําใหตองตก

เปนผูถูกรองเรียนหรือฟองรองได 

ปจจัยตางๆ ที่เปนมูลเหตุใหเกิดการรองเรียนนั้นมีหลายประการ  ส่ิงที่ปรากฏชัดเจนไดแกการเสียชีวิต 

ทุพพลภาพ และการเกิดภาวะแทรกซอน  สวนมูลเหตุอื่นๆ ที่มีการรองเรียนและกลาวหามักเปนปญหาที่มีขอถกเถียง

มากมายจนหาขอยุติไดยาก  เพราะเปนเรื่องของ อารมณ ความไมเขาใจ สถานการณที่สับสน และการเทียบเคียง เชน 

1.  ความลาชาของการใหบริการรักษาพยาบาล 

2.  การวินิจฉัยโรคที่คลาดเคลื่อน และการรักษาที่ไมไดผล 

3.  ความบกพรองในการสื่อสารและชี้แจงระหวางแพทยกับผูปวยและญาติ 

4.  ความสับสนของสถานการณและระบบสุขภาพ ระบบการสงตอผูปวยที่ยุงยากซับซอน 

5.  การขาดความใสใจของแพทย 
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6.  คาใชจายที่ส้ินเปลืองสูงเกินคาด 

โดยสรุป  อาจกลาวไดวาโรคหรือกลุมโรคที่เปนปญหาทําใหแพทยถูกฟองบอยๆ นั้น  ไดแกโรคที่พบได

บอยทั่วไป  รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ  และไมไดเปนโรคที่พบไมบอยหรือรักษาไดยาก  แตเมื่อผลการรักษาไมเปนไปตาม

ความคาดหวังของผูปวย  หรือมีปจจัยมูลเหตุอื่นๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน  รวมถึงการขาดแคลนแพทยและบุคลากร  

ทําใหไมสามารถใหเวลากับการดูแลผูปวยทุกรายไดอยางเต็มที่  ก็จะทําใหมีการรองเรียนและฟองแพทยขึ้นได  ซึ่งใน

หลายๆ กรณีก็เปนการสุดวิสัย  หรือสุดความสามารถของแพทย  มีเพียงสวนหนึ่งที่จะเปนความผิดพลาดทางการวินิจฉัย

และรักษาอันเกิดจากปญหาการขาดอุปกรณเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยในกรณีที่การตรวจวินิจฉัยจากการซักประวัติ

และการตรวจรางกายไมไดขอมูลที่ชัดแจงและบงชี้ไดแนนอนวาผูปวยเปนโรคใด  ในสวนนอย  จะเปนเพราะการบกพรอง

ดานสามัตถิยะ ( Competency )  หรือการละเลย  (Negligence )  ของแพทยและ/หรือ บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ 

ประกอบกัน 

ในการเสวนาวิชาการเรื่อง วิกฤตความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549  ณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  ศาตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี  ไดกลาวไววา  การ

ฟองรองแพทยเปนสภาพที่บีบคั้นทุกฝาย  ทั้งฝายญาติมิตรของคนไขที่สูญเสียชีวิตและฝายผูใหบริหารที่นอกจากจะ

ทํางานหนักแลว ยังตองถูกฟอง  หรือถูกกลาวหาโรงพยาบาลเปนโรงฆาสัตว  นอกจากนี้ทานอาจารยยังไดใหขอคิดที่เนน

ถึงการแกไขปญหาการฟองรองแพทยที่สําคัญโดยกระบวนการ สุนทรียะสนทนา ( Dialogue ) ซึ่งโดยแทจริงแลวก็คือการ

ใชความสามารถทางดานสื่อสารปฏิสัมพันธ  ( Communication skills )  ที่ดีและอบอุนตอผูปวยและครอบครัวญาติมิตร  

(ปจจัยมูลเหตุแหงการรองเรียนแพทย ขอที่ 3)  อันเปนประเด็นสําคัญที่นําไปสูการรองเรียนแพทยดังไดกลาวแลวขางตน 

กิตติกรรมประกาศ :   ขอขอบคุณเจาหนาที่ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 2 ทาน  คือ นฤมล ปนตุรงค 

และ ธาริณี  เพชรจันทร  ที่ไดสละเวลาและใหความชวยเหลือเปนอยางมากในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลทั้งหมด

ของคดีรองเรียนในบทความนี้ 
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Case Scenario 

Mrs. Linda Scoll is a 70 year-old widowed women with Alzheimer’ s Dissease. She worked as a bookkeeper 

so when she started having problems balancing her checkbook 4 years ago she became concerned and 

came to visit you . You eventually diagnosed her with Alzeimer’s disease. In the last  year and a half, her 

health has continued to deteriorate and white she still lives at home,she requires 24-long time friend Martha, a 

65-year-old woman.  Linda’s only family are two cousins who live in the United States who she has not seen 

for 7 years. 

 

At the time of her diagnosis, Linda told you and Martha she would “never want to go on a respirator” and, 

furthermore, did not want “any artificial feeding contraptions inserted “should she come to need them.  You 

have not discussed these decisions with her since. 

 

In the last few days, Martha noticd that Linda seems to be having more trouble with her speech and seems to 

choke when she swallows.  When Matha brings her to the hospital, a CT scan is done which shows evidence 

of new stroke.  After a few days, it become evident that Linda’s swalling difficulties are not 

improving.Furthermore, since the stroke,Linda had not been able to communicate or to understand any 

information. Martha discusse Linda’s previously expressrd wishes with the medical team and they agree to 

make her DNR. In view of her difficulties swallowing, the medical team wants to insert a NG but Martha 

objects. 

 

Feeling strongly that feeding is a necessary to live, the medical team asks for a bioethics consult. The 

bioethicist tells that since Linda expressed these wishes regarding feeding 4 years ago, they may not reflect 

her current wishes.  These, he feels,are not know since a lot con happen in 4 years. The bioethicist threrfore 

recommendes the her family in the United States be contacted and feeding discussed with them. The cousins 

say that while them.  The cousins say that while they have not seen or talked to Linda for yeares, they do not 

think she “would to starve to death” 
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Introduction 

As individuals, We all have a sense of who we  are;  We all have our own goals and amnitions.  In the couse of 

our lives, each of us has discovered things we value and believe in and , with give us happiness.  We are 

shaped our families, our past experiences, our society and our culture.  The choice we make and the way we 

live our lives are a reflection lf who we are, our goals,values and beliefs.  We bring our sense of self to all of 

our life experiences including that of inlness and , in turm,our sense of self is influenced by our state lf health. 

 

For these reasons,  when we are diagnosed with a serious or life-threatening illness, our reactions to the news, 

the decisions we make and, what influences our decidions are not based solely in medical facts,risks and 

benefits. While we like these facts into account, the ways we interpret them, the importance we  place on 

different risks and benefits are deeply personal. For this reason,decisions are never purely bassed on medical 

facts. In truth,it may be difficult for our physicians, and for perhaps all but our most intimate loved ones, to 

predict what our decisions will be since they are based on our particular and distinct values and beliefs. 

 

Once the shock of hearing the diagnosis and prognosis of serious illness is over, patients and their families 

must confront very difficult decisions. At the end of life most patients want to know how treatment options 

would improve their quality of life and allow them the best opportunity to achieve their remaining goals. By 

exploring what patients expect and/or hope for, treatment options, their risks and benefits can be discussed 

in the con text of these hopes and expections and the likelihood of various treatments achieving the desired 

outcomes can be examined. 

 

Physicians have a duty to truthfully inform patients of the expected course of illness,without conveying false 

hope,and to help patients decide which of the available treatment options are best for them. In these ways, 

physicians shows respect for the intrinsic self-worth and dignity of the person and moreover,show that they 

see and care about the patient not solely as a patient but,more importantly,as a unique person. 
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Objective: 

  Construct a care plan that includes patient centred  goals of care established with patients and families to 

enhance patients’ sene of the end of life 

  Be able to discuss the role of Advanced Care Planning with dying patient and  their families-being 

sensitive to sisues of religion and cultute-and provide guidance in constructing advanced directive 

  Be able to assess capacity in terms of end-of-life decision-making 

  Be able to develop an approach to end- of- life decision-making with capable and incapable people 

  Be able to demonstrate understanding of the ethical and legal role of Substitute Decision-Makers in end-

of life decision-making 

  Be able to list the three elements of Consent, demonstrate understanding of their importance clinically 

with respect to treatments at the end of life 

  Discuss the use of specific treatments at the end of life including life-sutaining treatments,DNR 

orders,antibiotics,artificial nutrition and hydration at the end of life and how to avoid the inappropriate 

prolongation of dying 

  Be able to discuss the withholding and withdrawal of therapies at the end of life 

  Be able to discuss how their own personal experiences of death and dying and their previous experience 

in caring for dying and their previous experience in caring for caring for dying patients have influenced their 

attitudes towards treatments at the end of life 

  Be able to list the factors that lead fo requeste for euthanasia/assisted suicide and be able to address 

requests for euthanasia/ assisted suicide 

  Be able to reflect on the importance of caregiver stress on his/her ability to care for dying patients 
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What is Quality End of Life Care ? 

  En-of-life care encompasses pain and symptom control, communication about diagnosis, prognosis and 

treatment options. Advanced care planning and the emotional and psychological support of patient and 

families. 

  All physicians have an obligation to provide quality end-of-life care. 

 

 

 

 

 

 

 

  People want to obtain relief from pain and other distressing symptoms. Unfortunately, studies such as the 

large SUPPORT trial have shown that 50% of patients still die in pain and 33% of these people experienced 

severe pain in the last days of their lives. Other symptoms such as fatigue occur 58% , generalized weakness 

in 43%, confusion in 28-39%, anxiety in 21%, dyspnea in 20-40%, sleepiness 24-57% nausea in 12-71%. 

  People want to enjoy their lives even if they don’t have long to live. To achieve their remaining goals and 

to respect what is important to them and what gives them happiness. People need to feel in control of 

decisions related to their care. If a dying person is no longer capable of making health care decisions. Good 

advance care planning would mean that their substitute decision-maker or their written advance directive 

would be able to guide decisions in view of their previously expressed wishes. Values and beliefs 

 

 

 

 

The Patient’s View : FIVE Components  of Quality End of Lift Care Identified by Patients : 

1.  Adequate pain and symptom management 

2.  Avoiding inappropriate prolongation of dying 

3.  Achieving a sense of control 

4.  Relieving burden 

5.  Strengthening relationships with loved. ones 
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   The involvement of loved ones in their lives is very important to dying people Fears of burdening loved 

ones with their care and with the stress of acting as substitute decision-makers and, ultimately witnessing their 

death – as well as fears of isolation – leads most people to welcome their loved ones’ involvement in meetings 

about end-of-life decision-making and, to welcome their involvement in discussions about dying. Such 

involvement strengthens relationships with their loved ones. 

  Bioethics has placed a lot of emphasis on the principles of autonomy and self-determination and their 

importance in decision-making. However, confronted with a serious illness or with the end of life, autonomy 

may be seen as less important by dying patients. More importance is placed on being a member of a 

community composed of loved ones and family members and on relationships with loved ones and family 

within this “community” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advance Card Planning 

  Advance care planning is a process whereby the patient, with the help of his/her health care providers, 

family members and loved ones, makes decisions about his/her future medical care. 

   Advance Care Planning involves discussion of the diagnosis, prognosis, the expected course of the 

illness and the possible treatment alternatives, their risks and benefits and should be placed in the context of 

the patient’s goals, expectations, fears, values and beliefs. 

To ensure you, as a physician, are providing quality end‐of‐life care, ASK: 

Am  l adequately treating pain and other symptoms? 

Am I helping patients and families to set goals? 

Am I inappropriately prolonging dying? 

Am I helping patients and families achieve a sense of control, relieving burdens on their 
families and strengthening their relationships with their loved ones? 

Am I involving a multidisciplinary team and working with this team to provide best quality of 
end of life care? 

  Singer P.A. ,Martin D.K., Kelner M., Quality End‐of‐Life Care:Patient’s Perspectives. 
JAMA 1999 281(2) 163‐168 



~ 74 ~ 
 

 

 

    From the perspective of people engaged in advance care planning – as explored by Martin et all in 

people with HIV/AIDS – such planning is seen as a way to confront death, achieve a sense of control and 

strengthen relationships with their family and loved ones. 

  Physicians have an ethical obligation to work with patients and help them make decisions about their 

fufure treatments and care and to support the patient and his/her family through the course of their illness and 

the processes of consenting to and/or the withholding and withdrawing of various treatments. 

  Whena patient is capable, physicians should help them plan for the possibility of becoming incapable to 

make medical decisions by helping them appoint a substitute decision-maker(s). Physicians should then work 

with the dying person and his /her substitute decision-maker to explore the dying person’s values and fears, 

what is important to him/her in regards to quality of life (values history). Advance care planning may (but does 

not always have to ) include writhing a “ living will” , a written advance directive to be invoked in the event a 

patient becomes incapable  

  Planning for incapacity involves more than the appointment of a person to act on one’s behalf. Physicians 

should encourage and help patients talk with their substitute decision-maker(s) about their values and 

beliefs.what is important to them in terms of their quality of life and what treatments ( including life-sustaining 

ones) they would be prepared to undergo to maintain or attempt to restore that quality of life. 

  If a patient is not capable from the start of the physician-patient relationship, their appointed substitute 

decision-maker should be contacted or arrangements for a substitute decision-maker need to be made if one 

had not been designated. 

  As a first step in helping a person engaged in advance care planning, physicians and other health care 

providers must determine if the person is capable of making health care decisions  

Capacity 

  To be deemed capable of making health care decisions, a person must Understand the nature of the 

decision and appreciate the reasonably foreseeable consequences of a decision or lack of decision 

  To UNDERSTAND : a person must be able to grasp and retain the relevant information to the decision at 

hand. If doubts about the person’s ability to understand arise, the following questions must be explored: 
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1.  Has the person been given the relevant information in language appropriate to their level of 

understanding and in their language of fluency?  

 2.  Has the person been educated about his / her illness and the treatment alternatives AND been 

given opportunities to ask any questions he/she may have? 

 3.  Does the person understand that he/she has a choice and what each alternative involves and its 

risks and benefits? 

 4.  Can the person remember the information long enough to reach a decision?  

 5.  Can he/she remember the choices he / she has previously made and be consistent in his/her 

decision-making over time? 

  TO APPRECIATE :  a person must be able to grasp how a given treatment will affect him/her personally. 

Moreover, he/she must be able to show that his/her reasoning is based in reality. If doubts as to the abilities of 

a person to appreciate the information he/she has been given arise, the following questions should be 

explored: 

 1.  Does the person understand how the risks and benefits of a given treatment and the available 

alternatives will affect him/her personally in his/her current situation? 

 2.  How did he/she arrive at his/her decision?* 

*the point is not whether the decision is reasonable or what the physician would have chosen but whether it 

was reasoned, based in reality and consistent with the person’s previously expressed values and beliefs. If a 

person’s reasoning seems strange, physicians may seek to explore it in context of appropriate religious and 

cultural background. 

   Capacity is assessed in relation to particular decisions. A person may be incapable of making financial 

decisions but may still be able to make decisions regarding health care. 

  Legally, people are presumed capable unless proven otherwise. Some provincial legislation has declared 

and age of majority below which a person is deemed incapable, while others do not have an age of majority 

(range is from no age restriction in  Ontario to 18 years of age in PEI and Saskatchewan). Physicians should 

familiarize themselves with their provincial legislation. 

  Respect for the intrinsic value and dignity of others means that incapable  people must be protected from 

making decisions that may result in harm or choosing treatments that they would not have chosen if they were 

still capable. To be declared in capable is to have large restrictions placed on autonomy and self-

determination; therefore, if a person seems to be incapable because he/she either doesn’t understand or 

doesn’t appreciate the treatment options and their risks and benefits. He/she will need a formal capacity 

assessment  
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   Capacity may be transient and change over time: delirium, drugs, lack of sleep,  strong emotions (e.g. 

depression, shock, denial ) and the underlying illness itself  may render a person incapable; however, his/her 

incapacity may only be temporary. Reversible causes must be ruled out, treated and capacity must 

reassessed.  

   To help health care providers assess a person’s capacity when facing a medical decision, three forms of 

capacity assessment are described in the medical literature:  

 1.  cognitive function testing : e.g. Mini-mental        do not assess judgment & reasoning 

 2.  general impressions: biased and not reliable  

 3.  specific capacity assessments 

   If you, as the person’s health care provider, have doubts about a person’s capacity to make a medical 

decision after you have provided and explained the required information, a specific capacity assessment is 

needed to explore the person’s ability to understand and appreciate the information relevant to decision and 

consequences of the choice 

   One such tool to help health care providers perform a specific capacity is the Aid to Capacity Evaluation 

(ACE) Developed by Dr.E.Etchells and available through the University of Toronto Joint Centre for Bioethics 

website (www.utoronto.ca/jcb/) and reproduced in the Appendix of this module 

   In cased where you, as the person’s physician, are uncertain of his/her capacity, these specific capacity 

assessments can be done by psychiatrists, psychologists, nurses, social workers, bioethics committees or by 

Consent and Capacity Review Boards. 

   Unfortunately, capacity assessments have so far not been standardized from one province to another. 

Different provincial consent acts describe how capacity should be assessed and describe how a person can 

challenge determinations of in capacity and who may give consent when person a is deemed incapable 

  If a person is not capable of making health care decisions, physicians must involve their appointed 

substitute decision-maker or the government office of Public Guardian and Trustee 
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End-of –Life Decision-Making with Capable Patients 

   Discussion of the expected course of illness and which decision points are likely to be encountered 

should not occur when the purpose of the meeting was to disclose the news of a serious and/or life-

threatening illness. Studies have shown that patients and their families retain, at best, 50% of the information 

they are provided with. Moreover, the emotional responses to bad news will further decrease their ability to 

process information.  

  Unless the person’s illness is immediately life threatening and urgent decisions are required, end-of-life 

decision-making is best deferred to a separate meeting. 

  Patients and their loved ones will need time to think about  their goals and expectations and how these 

need to change based on the diagnosis and expected disease course. They will need time to reflect on the 

treatment options, their risks and benefits in relation to their notion of quality of life, their life circumstances, 

past experiences, values, beliefs and in the context of their relationships with their loved ones. 

  Physicians should therefore not expect patients to make important, major decisions, which will affect their 

remaining life on the spur of the moment. In fact, physicians must be prepared to meet on more than one 

occasion in order to help a seriously ill or dying patient decide between various treatments. End-of –Life 
decision-making is a process not a one-time event. 

  If the patient is already in the hospital, it is very helpful to ask other members of the medical team (RN, 

social work, pastoral care and consulting services if relevant and appropriate ) to participate in meetings 

regarding decision-making Other members of the team can help convey the relevant information, discuss 

alternatives and  offer emotional and psychological support 
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*see Communication with Patients and Families Module :  Ask who the patient wants to be present and ensure 

that they are, ensure privacy and avoid interruptions. If the patient is at home, physicians should ask the 

patient if he/she would want the health care team in the community to be present and this team should be 

informed of the outcome of the discussions to ensure continuity and quality care. 

**Physicians need to avoid giving false hope of cure or of greater benefit than likely or expected. On the other 

hand, physicians should avoid painting the situation worse than it is in order to get the patient to decide what 

the physician feels to be in his/her best interests. Goal is to hope for the best course of illness or for best 

quality of life for the longest possible time but we need to plan for the worst or the unexpected.  

***Physicians must therefore be aware of their own values, beliefs and attitudes towards life-sustaining 

treatments as well as death and dying. They must reflect on how their own past experiences, both personal 

and professional, impact on their feelings regarding the treatment options available to a given patient. These 

values, beliefs and experiences can affect the way the information regarding alternatives is conveyed to the 

12 STEPS TO END‐OF‐LIFE DECISION‐MAKING : 

1.  Start the meeting* 

2.  Purpose* 

3.  What do they know and understand about their illness?* 

4.  What questions do they have?* 

5.  Describe expected and likely course of illness as much as possible – avoid FALSE  hope** 

6.  What are patients and families hoping for? 

7.  What are they afraid of? 

8.  Listen and show empathy by responding to emotions* 

9.  Work with the patient and family as a team to develop realistic goals*** 

10.  Make a plan and follow up – What do we need to decide now? What do we have time 
to reflect on? What may we need to decide in the future? Who do we need to consult and 
what will their role be? 

11.  Document what was discussed, what was decided, what issues are outstanding and 
why. Comment on when remaining issues will likely be discussed 

12.  Review and revise ( if and when needed ) 

Values 

History 
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patient and ultimately may bias the decision-making process by imposing the physician’s values on the 

patient. 

   With any meeting with patients and families, it is important to decide on the purpose of the meeting. By 

stating you want to discuss their illness, its expected course and work with them to decide upon treatment 

options. You allow the patients opportunity to state if they are prepared to discuss these issues or if another 

time would be better. While such discussions can be deferred (and should be deferred if the patient has had 

a particularly bad day or is tired or emotionally depleted), it must be emphasized that these discussions are 

important and need to occur in the near future. A time at which these issuer will be discussed should be 

arranged  

  Physicians must not let their reluctance, or the reluctance of their patients, to discuss difficult ( and sad) 

decisions delay these discussions. Such delays may preclude reflection and lead either to decisions being 

made in crisis situations or, to unwanted life-sustaining interventions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested Ways to Introduce the Purpose of End – of – Life Decision – Making Meetings :  

“Now that you have had some time to adjust to the bad news of being told that we cannot cure 

your cancer, I wanted to meet today so that we could discuss what you expect and hope for, 

what goals you would like to fulfill in your remaining time. Then we can talk about what treatments 

are available, what the benefits and risks of these different treatments are, and how these 

treatment will allow you to achieve your expectations, hopes and goals” 

“I wanted to meet with you today to discuss what may happen now that you have been found to 

have this illness and to help you plan for the future. In the next few mounts you may be faced with 

some important and difficult decisions about different treatments including life support. I wanted 

to talk to you about these issues now when you are feeling relatively well so that we can think 

about which treatments you would want and what would be important to you in deciding about 

these treatments including going on life support if there comes a time that you need to” 
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*Very vague :  Tell them what  you are seeing, what is happening. Can be less frightening to patients and 

families if they know what is happening and what to expect. 

**This practice should be discarded since 1) gives no information on what is involved in “everything” and is 

not helpful in informing the patient and, 2) opposite to “everything” is nothing : implies physicians are 

abandoning and/or not trying to do what is best for the patient 

 

  It is important to emphasize that it is impossible to predict with certainty the course of illness for a 

particular individual and that unexpected complications either of illness itself or of its treatments may arise. ( 

see Prognosis section in Communication with Patients and Families Module)    

  Health care providers need to avoid giving false hope of cure or of greater benefit than likely or expected. 

The temptation to alleviate distress by providing false hope either of cure or of greater benefit from a given 

treatment than is medically possible must be avoided . Excessive optimism may reassure but eventually leads  

to disappointment and loss of trust, as it should. Since false hope robs patients of their dignity by failing to 

allow them to plan their future or to make health care decisions that would reflect their sense of self, values 

and beliefs. 

  On the other hand, health care providers should avoid painting the situation worse than it is in order to get 

the patient to decide what the physician feels to be in his/her best interests. Goal is to hope for the best 

course of illness or for best quality of life for the longest possible time but we need to plan for the worst or the 

unexpected  

  Patients’ desire for control over decision-making process is variable and even those who seek information 

may not want to make the decision. Elderly patients and those who are acutely ill are predisposed to follow 

their physician’s recommendations.  

AVOID :  

“It doesn’t look good’* 

“Do you want us to do everything?’** 

“We will refrain from aggressive or extraordinary measures” 
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  Review of the treatment plan should occur at the patient’s request, when the patient’s health changes, if 

he/she develops an unexpected acutely life threatening illness. With a change in the setting of care (e.g. 

hospitalization or nursing home). 

 

 

 

 

 

*See Module on The Last Hours 

 

 

After the meeting. If members of the team involved in caring for the patient were not able to be 

present, inform them of what occurred and document the meeting in the chart. This will help the 

team support the patient emotionally and psychologically as help them re-explain any medical 

options in cases of confusion or misunderstanding. Such a strategy also helps avoid any confusion 

within the medical team(s) regarding the goals of treatment and improves the quality of care 

provided to the patient and family. 

After the meeting, document : 

1.  Who was present at the meeting  

2.  The patient’s medical condition and what he/she was told regarding its likely course 

3.  The goals, expectations. Hopes and fears of the patient and their family 

4.  Treatment options that were discussed and decisions reached 

5.  Plans for follow – up and ongoing treatment and care 

6.  Outstanding issues needing discussion and when such discussion will likely occur 

 Subsequent discussions as illness progresses should include*: 

1.  What the patient and family expect the final days will be like 

2.  What the final hours of living will be like and what to expect during the dying process 

3.  How pain and other symptoms will be treated 

4.  Where they would like to die : home, hospice or hospital 
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End-of –Life Decision-Making when the Patients is Incapable 

  When a person is incapable, they risk losing their dignity and respect for their intrinsic value as persons 

since their beliefs, goals and culture may not be honored. 

  Written advance directives and the appointment of substitute decision-makers are attempts to ensure that, 

when incapable, a person is still able to express their goals, choose treatments to reflect the things that matter 

to them. 

Substitute Decision-Maker 

  Most provinces have legislation that allows people to appoint substitute decision-makers in the event they 

become incapable. Since provincial law varies, physicians need to be familiar with the law in their own 

province  

  Unless a substitute decision-maker is appointed in a Durable Power of Attorney for Health Care Decisions, 

most provincial legislation details who the physician may turn to as substitute decision-maker. In this 

legislation, the order of people  who may act as substitute decision-maker  Is : 1)  the patient’s spouse or 

partner, 2) his/her child (ren), 3) his/her parent(s), 4) his/her sibling(s) or5) other relatives. Once appointed, 

the substitute decision-maker or power of attorney for personal care or the guardian appointed by the 

Consent and Capacity Board has the authority over all other family members with respect to making decisions 

for the incapable person 

  Substitute decision-makers are asked to decide not what treatments they personally would want in the 

patient’s situation but  what the patient would have wanted if he/she was still able to tell the health care team 
  Some studies have shown, concerningly, that relatives and partners cannot accurately predict a patients 

preferences for life-sustaining treatments. When a patient  appoints a substitute decision –maker, he/she 

should therefore be encouraged to discuss  what is important for him/her in terms of quality of life and what 

he/she would be willing to undergo to maintain this quality of life 

  Substitute decision-makers should be welcomed in meetings discussing decision-making at the end of life 

and discussing specific interventions  

  If the patient’s wishes are not known or cannot be predicted, decisions can be made according to what 

substitute decision-makers and the health care team feel to be in the patient’s best interests. 
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  The appointment of a substitute decision-maker has to have more meaning than filling out a legal 

document. The legal document  should be  used as a starting point of or, as an end to, these discussions. 

 

Families and Loved Ones as Substitute Decision-Makers 

  When the family acts as substitute decision-maker, they experience the same emotions as families do 

when the patient is competent (see Communication with Patients and Families Module).  However, as 

surrogates, they are under additional pressure to understand the severity of illness, the treatment options and 

to make the “best decision”. 

  As substitute decision-makers, families may experience more anxiety since they fear making the “wrong” 

decision. If the decision involves withholding or withdrawing life-sustaining treatments, they may feel guilty 

that they abandoned or even that they killed their loved one. 

  Families may also feel guilty that they did not talk with their loved one about what treatments they would 

want to undergo, what likelihood of benefit would justify the burdens  

 

 

 

 

 

*Implies you stop caring about the patient. We never withdraw care, we withdraw treatment.  

 

 

 

 

 

 

DO NOT SAY : 

 “What do you want us to do?” 

“Do you think we should pull the plug/stop aggressive treatment / stop everything?” 

“Its time to withdraw care”* 
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  It is important for the entire health care team to show caring, respect and support for the family acting as 

substitute decision-maker in order to emphasize that they are working with them as a team.  

  To show the family/substitute decision-maker that you truly see their role as being part of the team, show 

you also care about their well being during this difficult time. Ask the family where they are staying, if they are 

eating and sleeping. Ask them how they are coping and offer the help and support of other team members 

such as social workers and chaplains. Ask them if there is anyone you could call for them and if there is 

anyone else they wish you to discuss the patient’s illness with. If there are children ask them if they would like 

you (or if you do not feel skilled, another team member) to explain what is happening to the children. 

 

 

 

 

 

 

Ways to Focus Substitute Decision-Makers on their Role 
“We need you to help us decide what the best treatment course will be by sharing with us your knowledge of 

the kind of person your father is” 

“What is important to your husband? What does he value, believe? What does he like to do?” 

“If your father was able to sit with us today and participate in this discussion, knowing the available treatment 

options, what their risks/benefits are at this point in time, what do you think he would say or be thinking?” 

“Sometimes it is hard for families to separate what is best for them from what is best for loved one. Do you 

ever find that difficult?” 

“What has he said about his friends who have been ill and the treatments they received?” 
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*They are after all being asked to play an important role in decision-making when least able to do so. Even if 

they had discussed end-of-life issues with their loved one, it is hard to imagine all the possible scenarios that 

could arise and will take time to sort through their knowledge of their loved ones goals and values and how 

these would have affected their decision. This may result in them needing even greater time to reflect on a 

given decision than the patient would have needed if capable. Surrogates need to know how urgent a 

particular decision is: need to tell them realistically how much time you anticipate they have to arrive at a 

decision. 

**Normalize experience: “When we talk about withdrawing life support, many people feel they are “pulling the 

plug” or giving up on a loved one, do you?” 

***Substitute and health care providers form a team whose goal is to respect patient’s wishes, values, goals 

and culture. Such a strategy removes the onus and burden of decision-making from the surrogate and may 

lessen stress and guilt that may occur if they feel they are solely responsible for a decision to withhold or 

withdraw life support leading to death: “We will work together to do what your father would have wanted-to 

respect your father’s wishes-to try to give him a quality of life he would have thought worth living.” 

 

 

End-of-Life Decision-Making with Substitute Decision-Makers: 

1. Start the meeting 

2. Purpose 

3. Explore   what patient’s Previously expressed wishes and values 

4. Acknowledge the difficulty of the substitute’s situation* 

5. Normalize the experience** 

6. Empathize 

7. Place decision in a teamwork context*** 

8. What are the physicians recommendations in view of seriously of illness, and in context of 

patient’s expressed values, goals and beliefs 
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Intra-Family Conflict* 

   Emotional and psychological stress as well as the physical fatigue of seeing and caring for a seriously ill 

loved one may re-open old conflicts within the family and it may seem that these conflicts occurred only 

yesterday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Other team members such as nursing staff, social workers, bioethicists, pastoral care representatives or 

mediators may also be helpful in addressing conflicts with the family 

  If a person is estranged from his/her family, he/she may choose to appoint a friend or partner. If no one is 

available or if no one has been appointed, the office of the Public Guardian and Trustee (PGT) may assume 

the role of decisions-maker on the patient’s behalf. However the office of PGT will often try to seek out family  

members and perhaps even friends before assuming this role 

*See Conflict Resolution Module for more details 

Health Care Providers and Conflict with Substitute Decision-Makers* 

Helpful phrases in event of conflicts between family members: 

“It sounds like you have had a number of disagreements in the past. We can’t resolve these today and we 

are not here to do so. We need to concentrate on how we can best respect your mother’s wishes, goals or 

values…or what treatments would be in your mother’s best interests.” 

“Can you share with me how you decided or what makes you think, this would be best course of treatment 

for your mother?” 

“Who is closest? Who know her the best-who would have best insight into her values, goals, beliefs?” 
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   If doubt arises that the substitute is acting according to the patient’s expressed wishes or values or in the 

patient’s best interests, physicians should explore whether the surrogate understands the patient’s current 

situation, the expected course of illness and the risks and benefits of the treatment options. While the 

surrogate may have been given this information, he/she may have clearly understood it or appreciated its 

implications. 

If communication is not the problem, physicians can consult with their colleagues and obtain a second 

opinion regarding their perception of the situation and appropriate treatment course. 

If concerns over the surrogate’s decision-making persist, the hospital bioethics committee or a mediator can 

be consulted. If the dispute is not resolvable legal counsel may be sought as a last resort. 

*See Conflict Resolution Module for more detailed discussion 

Written Advance Directives/Living Wills 

Some patients may not appoint a substitute decision-maker; instead, they may only have a written advance 

directive that describes what kind of treatments they would want in the event of an acute or life-threatening 

illness. 

Currently, provincial legislation varies as to scope of advance directives, the requirements for witnessing and 

the process needed to activate an advance directive 

Studies have shown that 62% of medical outpatients want to discuss their preferences in end-of-life care 

however only 10% of Canadians have completed an advance directive form 

Written advance directives are most useful if the person discusses his/her goals and values that would affect 

his/her decision-making in the context of current or future illness with his/her physician and/or family and 

End-of-Life Decision-Making with Substitute Decision-Makers: 
1.Start the meeting 

2.Purpose 

3.Expiore what patient’s Previously expressed wishes and values 

4.Acknowledge the difficulty of the substitute’s situation* 

5.Normalize the experience** 

6.Empathize 

7.Place decision in a teamwork context*** 

8.What are the physicians recommendations in view of seriously of illness, and in context of patient’s 

expressed values, goals and beliefs 
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loved ones. 

 

Problems with written advance directives: 

1. Some people change their minds (or act in such a way that loved ones wonder if they have changed 

their mind) but do not have time to change their written advance directives. 

2. Others want to undergo life-sustaining treatments; however, when they actually do need these life-

sustaining treatments, the likelihood of benefit in view of their values if the patient would have truly 

undergone such interventions. 

3. Written advance directives may only vaguely define which medical interventions should be 

undertaken based on anticipated prognosis which at time of an acute deterioration in health status 

may not be quite clear. Such imprecise language and the difficulties in predicting the outcome of an 

acute illness leads to very subjective interpretations and perhaps to unwanted interventions 

4. The actual situation or illness that occurs may not have been anticipated and written advance 

directives alone may not provide any guidance. 

Family members may refuse to bring in advance directives if they disagree with the contents or out of fear 

of losing their loved one when clear that this event is imminent. Gentle acknowledgement of their 

emotions, deduction that following an advance directive, as hard as it is, show the love they feel for loved 

one by respecting his/her well thought out wishes, values and beliefs is needed 

Help for people wanting to prepare a written advance directive may be obtained from the “Let me 

Decide” and “Living Will Booklet” From the Joint Centre for Bioethics at the University of Toronto 

 

 

 

 

Consent 

Patients have the right to make decisions about their medical treatments and care even at the end and of 

life 
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If a person is capable consent to treatments should be obtained from him/her lf a person is incapable, 

consent must be obtained form the substitute decision-maker 

When a person is nearing the end of his/her life, it is important that physicians place all discussions and 

consent for treatments in context of how these treatments will affect the patient’s remaining quality of life, 

whether they will prolong life and whether the benefits of such treatments outweigh their burdens and 

discomfort. 

Obtaining consent for treatments or procedures should not be used to avoid discussing and confronting 

the larder issues of death and dying and the remaining hopes and goals of patients. Treatments should 

always be considered based on their ability to increase the likelihood of achieving goals that the patient 

deems worthwhile  

Involving the  multidisciplinary team in  discussions about different treatment options including life 
support,, withholding or withdrawing treatment is important: 
1.to avoid confusion among team members regarding goals of treatment  

2.to avoid confusion between the patient and family and team regarding the goals and risks/benefits of 

different treatment (“mixed messages”) 

3.to allow the team to provide psychological and emotional support and  

4.to improve the quality of care  

 

 A signed consent form is not a replacement for the process of obtaining consent. Such a form may satisfy 

legal requirements but not the ethical obligations of the physician. Under the law there are no fixed rules as to 

when a form is required. Treatment against a patient’s consent is considered battery under common law. 

Inadequately informed consent is negligence. 

Three elements are necessary for consent 
1.Disclosure 

2.Capacity 

3.Voluntariness 

 

*Capacity has just been discussed in detail in the sections above. The following discussion will therefore 

concentrate on disclosure and voluntariness 

Disclosure: 
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Disclosure is defined as a process during which physicians provide information relevant to the decision in 

question and ensure the patient understands this information 

Disclosure is key to informed participation in health care and to develop and maintain trust in the physician-

patient relationship. 

 In Canada, the reasonable person standard is seen as the ethical and legal standard of disclosure. 

According to this standard of disclosure, physicians must reveal any facts material to the decision of a 

reasonable person in the patient’s situation i.e. what would a reasonable person want to know in light of 

his/her life, goals, values and beliefs, fears and circumstances? 

 

 

 


