
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
นายกแพทยสภา

(รองศาสตราจารย์พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์)
นายกสภาเภสัชกรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ)
นายกสภากายภาพบำาบัด

 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความ 
สำาคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา 
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำาบัด สภา
เทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออก
ประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้

• สิทธิของผู้ป่วย • 
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้าน 
สุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือก 
ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นจริงและ 
เพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการ 
ตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาที่ผู้ป่วยสามารถ 
เข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอม 
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจำาเป็น
เร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
3. ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำาเป็นแก่กรณี โดยไม่
ต้องคำานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
4. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน
5. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็น 
ผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการ
รักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่
6. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความ
ยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อ
ประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย
7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ
ถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทำาวิจัยของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ
8. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่
ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูล
ดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น
9. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก 
อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ 
ด้วยตนเองได้

• ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย • 
1. สอบถามเพ่ือทำาความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงนาม
ให้ความยินยอม หรือไม่ยินยอมรับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล
2. ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและ
ครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล
3. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ
4. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล

คำ�ประก�ศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
5. ปฏิบัติต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอ่ืน รวมท้ังผู้ท่ีมาเยี่ยมเยียน ด้วย
ความสุภาพให้เกียรติและไม่กระทำาสิ่งที่รบกวนผู้อื่น
6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถาน
พยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ผู้ป่วยพึงรับทราบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
 7.1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ
จริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำาหนดและมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม
 7.2 การแพทย์ในที่น้ี หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษสำาหรับผู้ป่วย
 7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ 
ทุกโรคหรือทุกสภาวะ
 7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ 
นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้ แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ 
ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาล 
นั้นๆ แล้ว
 7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้
ผลที่คลาดเคล่ือนได้ด้วยข้อจำากัดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่
ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการ 
รักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ตามความสามารถและข้อจำากัด 
ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมท้ังการปรึกษาหรือส่งต่อโดยคำานึงถึง
สิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย
 7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้ 
คำาแนะนำาหรือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ป่วยต้อง
ไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจำาเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
 7.8 การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของ 
ผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ อาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษา
พยาบาล
 7.9 ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช้สำาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจำาเป็นเร่งด่วน 
และเป็นอันตรายต่อชีวิต

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำาบัด

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)
นายกสภาการพยาบาล

(ทันตแพทย์ ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ)
นายกทันตแพทยสภา

(รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 (นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 ประธานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ

• สิทธิของผู้ป่วย •

• ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย •



หน้าทอีันพึงปฏิบัติ
ของผู้ปวย



ดวยกระบวนการรักษาพยาบาลภายใตการดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น 

ทุกอยางลวนเปนไปเพ่ือมุงหวังใหผูปวยพนจากความเจ็บปวยและทุกขทรมาน อัน

เนื่องมาจากโรคภัยไขเจ็บเปนสําคัญ แตนอกเหนือจากความพยายามของผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุขแลว หนึ่งในปจจัยสําคัญอันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ดังกลาวได คือ “การไดรับความรวมมือจากผูปวย” ซ่ึงหลายประเด็นเปนส่ิงที่

ผูปวยอาจไมทันตระหนักหรือทราบมากอนวา เปนส่ิงจําเปนและมีผลอยางยิ่งตอการบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาวขางตน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๑) ประกอบกับมาตรา 

๗(๒) และ ๗(๔) แหง พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสภาจึงออก

ประกาศ “หนาท่ีอันพึงปฏบิัตขิองผูปวย” ดังนี้

ประกาศแพทยสภา
เรอืง หน้าทีอันพึงปฏิบัติของผู้ปวย 



การเอาใจใสและดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้ง

การปฏบิัตติามคาํแนะนาํของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เปนสิ่ งสําคัญที่สุ ดในกระบวนการรักษาพยาบาล

       ทั้ งนี้หากผูปวยเห็นวาไมอาจทําตามคําแนะนํา

ดังกลาวได ผูปวยควรแจงใหทราบโดยทนัท ี

เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดรวมกัน



                 ผู ป ว ย พึ ง เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล ด า น สุ ข ภ าพ 

“ที่ เปนจริงและอยู ในความรับรู” ของผูปวย 

แกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้เพื่อผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมจะไดรับทราบขอมูลดานสุขภาพทั้งหมด อันจะ

เปนประโยชนตอการใหการรักษาพยาบาลและปองกันมิให

เกิดผลเสียรายแรงตอตัวผูปวยเอง และตอผูปวยรายอ่ืน 

รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ



ผูปวยพึงปฏิบัติตามระเบียบ
ที่สถานพยาบาลกําหนดไว

ขอควรปฏิบัติ

ในสถานพยาบาล



                 ผูปวยพึงตระหนักวา 

การใชสิทธิการรักษาพยาบาล รวมทั้ง

สิ ท ธิ ผู ป ว ย ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว 

ตองไมเปนการละเมิดสิทธิของผูปวย

ทานอ่ืน



ผูปวยพึงหลีกเล่ียงการกระทําการใด ๆ อันเปน

ก า ร รบกวนกา รปฏิ บั ติ หน า ที่ โ ด ยชอบขอ ง            

ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมและบคุลากรสาธารณสุข 

หากมีกรณีที่ผูปวยไมเห็นดวยตอการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาว ทานสามารถใหคําแนะนําหรือใชสิทธิ

รองเรียนไดตามระเบียบปฏิบัติของสถานพยาบาล

นั้น ๆ



ข้อ 6 
ผูปวยพงึตระหนกัวา หองฉุกเฉิน เปนสถานที่ซ่ึงจดัเตรียมไวเปนการเฉพาะ

เพื่อชวยเหลือผูปวยทีต่กอยูใน “ภาวะเรงดวนและเปนภยันตรายอันใกลตอชีวิต”เปนสําคัญ

 
บุคลากรสาธารณสุขจะใหการรักษาตามลําดับ“ความเรงดวนทางการแพทย”เปนสําคญั

 ดังนั้นพึงหลีกเล่ียงหรืองดเวนการกระทาํการใด ๆ 

อนัเปนการรบกวนการปฏบิตัหินาท่ีโดยชอบของบุคลากรในหองฉกุเฉิน



ผูปวยพึงตระหนกัวา “ทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีราคาแพงและมีจํานวนจํากัด”
ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมรวมกับสถานพยาบาล จึง

จําเปนตองมีมาตรการในการจัดสรรการใชทรัพยากรอันมคีาอยางระมัดระวัง 
การกระทาํการใด ๆ ของผูปวยโดยรูเทาไมถงึการณ

อาจสงผลใหเกิดการสญูเสียทรพัยากรอันมีคา และสงผลเสยีรายแรง ตอการรักษาพยาบาล

ของตวัผูปวยเอง รวมทั้งตอผูปวยทานอื่น



ผูปวยพึงเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของบุคลากรสาธารณสุข 

และผูปวยทานอื่นในสถานพยาบาล โดยเฉพาะอยางย่ิง 

หามกระทําการถายรูป บันทกึเสยีงหรือภาพเคลื่อนไหว 
รวมทั้งกระทําการอื่นใดที่คลายคลึงกันนี้

 โดยมิไดรบัความยินยอมกอน



ผูปวยพึงตระหนักวา 

“เอกสารลงนามในการใหความยินยอมเพ่ือรับการรักษาพยาบาล” 

เปนเอกสารสําคัญที่ใหรายละเอียด ตลอดจนขอจํากัด 

และความเสี่ยงของการรักษาพยาบาล

 

ดงัน้ันกอนทาํการลงนามในเอกสารดังกลาว 

ผูปวยตองอานและทาํความเขาใจอยางถองแทกอน 

ทั้งน้ีหากมีขอสงสัยหรือมีความไมเขาใจใด ๆ 

ควรสอบถามผูเก่ียวของกอนการลงนามทุกครั้ง

Informed Consent

ไมมีวิธีการรักษาใดท่ีไมมีความเสี่ยง

อานกอนลงนามทุกครั้ง



ผูปวยพึงตระหนักวา 

การละเลยหรือไมปฏิบัติตามรายละเอียดขางตน 

อาจสงผลเสียตอการรักษาพยาบาลของผูปวยเอง และ

ในบางกรณี หากเกิดความเสียหาย ตอสถานพยาบาล

หรือผูปวยทานอื่น 

ทานอาจไดรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ 



ดวยความปรารถนาดี


