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หมวดที ่1
บทนยิาม

 ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบันี้
“วชิาชพีเวชกรรม” หมายความวา่ วชิาที่

กระท าตอ่มนุษยเ์กีย่วกบัการตรวจโรค การวนิจิฉัยโรค
การบ าบดัโรค การป้องกนัโรค การผดงุครรภ์ การปรับ
สายดว้ยเลนสส์มัผัส การแทงเข็ม หรอืการฝังเข็มเพือ่
บ าบดัโรค หรอืเพือ่ระงับความรูส้กึและหมายความ
รวมถงึ การกระท าทางศลัยกรรม การใชรั้งสี การฉีด
ยา หรอืสสาร การสอดใสว่ัตถใุด ๆ เขา้ไปในรา่งกาย
ทัง้นีเ้พือ่การคมุก าเนดิ การเสรมิสวย หรอืการบ ารงุ
รา่งกายดว้ย



“โรค” หมายความวา่ ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ
ความผดิปกตขิองรา่งกายหรอืจติใจ และ หมายความ
รวมถงึอาการทีเ่กดิจากภาวะดงักลา่วดว้ย

“ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม” หมายความวา่
บคุคลซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภา

“การศกึษาวจิยัและการทดลองในมนษุย”์
หมายความวา่ การศกึษาวจัิยและการทดลองเภสชั
ผลติภัณฑ์ เครือ่งมอืแพทย์ การศกึษาธรรมชาตขิอง
โรค การวนิจิฉัย การรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ และการ
ป้องกนัโรคทีก่ระท าตอ่มนุษย์ รวมทัง้การศกึษาวจัิย
จากเวชระเบยีนและสิง่สง่ตรวจตา่ง ๆ จากรา่งกายของ
มนุษยด์ว้ย



“คณะกรรมการดา้นจรยิธรรม” หมายความวา่

คณะกรรมการทีส่ถาบนั องคก์ร หรอืหน่วยงานแตง่ตัง้ขึน้

เพือ่ท าหนา้ทีท่บทวนพจิารณาดา้นจรยิรรมของการศกึษา

วจิัยและการทดลองในมนุษย์ เพือ่คุม้ครองสทิธิ ความ

ปลอดภยั และความเป็นอยูท่ีด่ขีองอาสาสมัครในการ

ศกึษาวจัิยและทดลองในมนุษย์

“แนวทางจรยิธรรมของการศกึษาวจิยัและการ

ทดลองในมนุษย”์ หมายความวา่ แนวทางหรอืหลักเกณฑ์

ดา้นจรยิธรรมเกีย่วกบัการศกึษาวจัิยและการทดลองใน

มนุษย์ เชน่ ปฏญิญาเฮลซงิกิ และแนวทางฯ ทีแ่ตล่ะ

สถาบนัก าหนด เป็นตน้

“จรรยาบรรณของนกัวจิยั” หมายความวา่
จรรยาบรรณนักวจิัยของสถาวจิัยแหง่ชาติ



หมวดที่2
หลกัท ัว่ไป

 ขอ้ 5 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมยอ่มด ารงตนให ้
สมควรในสงัคมโดยธรรมและเคารพตอ่กฎหมายของ

 ขอ้ 6 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมยอ่มไมป่ระพฤติ
หรอืกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตใุหเ้สือ่มเสยี
เกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

 ขอ้ 7 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมยอ่ยประกอบ
วชิาชพีดว้ยเจตนาดี โดยไมค่ านงึถงึฐานะ เชือ้ชาติ
สญัชาติ ศาสนา สงัคม หรอืลทัธกิารเมอืง 



หมวดที ่3
การโฆษณาการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

 ขอ้ 8 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมโ่ฆษณา
ใช ้จา้ง หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ืน่โฆษณาการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรม ความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมของตน

 ขอ้ 9 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมโ่ฆษณา
ใช ้จา้ง หรอืใหผู้อ้ ืน่โฆษณาการประกอบวชิาชพีเวช
กรรม ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรมของผูอ้ ืน่

 ขอ้ 10 การโฆษณาตามขอ้ 8 และขอ้ 9 อาจ
กระท าไดใ้นกรณีตอ่ไปนี้



(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวชิาการทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสขุ หรอืในการประชมุวชิาการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

(2) การแสดงผลงานในหนา้ที่ หรอืในการบ าเพ็ญ
ประโยชนส์าธารณะ

(3) การแสดงผลงานหรอืความกา้วหนา้ทางวชิาการ
หรอืการคน้พบวธิกีารและเทคนคิใหม่ ๆ ในการ
รักษาโรคซึง่เป็นทีย่อมรับทางการแพทยเ์พือ่
การศกึษาของมวลชน

(4) การประกาศเกยีรตคิณุเป็นทางการโดยสถาบนั
วชิาการ สมาคม หรอืมลูนธิิ



 ขอ้ 11 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมอาจแสดง
ขอ้ความเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรมของ
ตนทีส่ านักงาน ไดเ้พยีงขอ้ความเฉพาะเรือ่งตอ่ไปนี้

(1)ชือ่ นามสกลุ และอาจมคี าประกอบชือ่ไดเ้พยีงค า
วา่นายแพทย ์หรอื แพทยห์ญงิ อภไิธย ต าแหน่ง
ทางวชิาการ ฐานันดรศกัดิ ์ยศ และบรรดาศกัดิ ์
เทา่นัน้

(2) ชือ่ปรญิญา วฒุบิตัรหรอืหนังสอือนุมตั ิหรอื
หนังสอืแสดงคณุวฒุอิยา่งอืน่ ซึง่ตนไดรั้บมาโดย
วธิกีารถกูตอ้งตามกฎเกณฑ ์ของแพทยสภาหรอื
สถาบนันัน้ ๆ

(3) สาขาของวชิาชพีเวชกรรม

(4) เวลาท าการ



 ขอ้ 12 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมอาจแจง้ความการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมเฉพาะการแสดงทีอ่ยูท่ีต่ัง้ส านักงาน 
หมายเลขโทรศัพท ์หรอืขอ้ความทีอ่นุญาต ในหมวด 3 ขอ้ 11 
เทา่นัน้ 

 ขอ้ 13 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการเผยแพรห่รอื
ตอบปัญหาทางสือ่มวลชน ถา้แสดงตนวา่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรม สามารถแจง้สถานทีป่ระกอบวชิาชพีเวชกรรมได ้ แต่
ตอ้งไมเ่ป็นการสือ่ไปท านองโฆษณาโออ้วดเกนิความเป็นจรงิ 
หลอกลวงหรอืท าใหผู้ป่้วยหลงเชือ่มาใชบ้รกิาร และในการแจง้
สถานทีป่ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมป่รากฎหมายเลข
โทรศัพทส์ว่นตัว ในทีเ่ดยีวกัน

 ขอ้ 14 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งระมดัระวงัตามวสิยัที่
พงึม ีมใิหก้ารประกอบวชิาชพีเวชกรรมของตนแพรอ่อกไปในสื
อมวลชนเป็นท านองโฆษณาความรูค้วามสามารถ 



หมวดที ่4
การประกอบวชิาชพีเวชกรรม

 ขอ้ 15 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งรักษา
มาตรฐานของการประกอบวชิาชพีเวชกรรมในระดบัที่
ดทีีส่ดุในสถานการณนั์น้ ๆ ภายใตค้วามสามารถและ
ขอ้จ ากดัตามภาวะ วสิยั และพฤตกิารณท์ีม่อียู่

 ขอ้ 16 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง
สนิจา้งรางวัลพเิศษนอกเหนอืจากคา่บรกิารทีค่วร
ไดร้ับ

 ขอ้ 17 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมจ่งูใจหรอื
ชกัชวนผูป่้วยใหม้ารับบรกิารทางวชิาชพีเวชกรรมเพือ่
ผลประโยชนข์องตน



 ขอ้ 18 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมใ่หห้รอื
รับผลประโยชนเ์ป็นคา่ตอบแทนเนือ่งจากการรับ
หรอืสง่ผูป่้วยเพือ่รบับรกิารทางวชิาชพีเวชกรรม 
หรอืเพือ่การอืน่ใด

 ขอ้ 19 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งปฏบิตัติอ่
ผูป่้วยโดยสภุาพ

 ขอ้ 20 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งปฏบิตัติอ่
ผูป่้วยโดยปราศจากการบงัคบัขูเ่ข็ญ



 ขอ้ 21 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมห่ลอก
ลวงผูป่้วยใหห้ลงเขา้ใจผดิเพือ่ประโยชนข์องตน

 ขอ้ 22 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรตอ้งไมป่ระกอบ
วชิาชพีโดยไมค่ านงึถงึความปลอดภัยของผูป่้วย

 ขอ้ 23 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมป่ระกอบ
วชิาชพีโดยไมค่ านงึถงึความสิน้เปลอืงของผูป่้วย

 ขอ้ 24 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมส่ัง่ใช ้
หรอืสนับสนุนการใชย้าต ารับลบั รวมทัง้ใชอ้ปุกรณ์
การแพทย ์อนัไมเ่ปิดเผยสว่นประกอบ



 ขอ้ 25 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมเ่จตนา
ทจุรติในการออกใบรบัรองแพทย ์

 ขอ้ 26 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมใ่ห ้
ความเหน็โดยไมส่จุรติอนัเกีย่วกบัวชิาชพีเวชกรรม

 ขอ้ 27 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมเ่ปิดเผย
ความลบัผูป่้วย หรอืผูป่้วยทีเ่สยีชวีติแลว้ ซึง่ตน
ทราบมาเนือ่งจากการประกอบวชิาชพี เวน้แตไ่ดรั้บ
ความยนิยอมโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืเมือ่ตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามหนา้ที่



 ขอ้ 28 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมป่ฏเิสธ
การชว่ยเหลอืผูท้ีอ่ยูใ่นระยะอนัตรายจากการ
เจ็บป่วยเมือ่ไดร้ับค าขอรอ้ง และตนอยูใ่นฐานะทีจ่ะ
ชว่ยได ้เวน้แตผู่ป่้วยไมอ่ยูใ่นสภาวะ ฉุกเฉนิอนั
จ าเป็นเรง่ดว่นและเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ โดยตอ้งให ้
ค าแนะน าทีเ่หมาะสม

 ขอ้ 29 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมใ่ช ้
หรอืสนับสนุนใหม้กีารประกอบวชิาชพีเวชกรรม
หรอืวชิาชพีใด ๆ ทางการแพทยห์รอืสาธารณสขุ 
หรอืการประกอบโรคศลิปะโดยผดิกฎหมาย



หมวดที ่5
การปฏบิตัติอ่ผูร้ว่มวชิาชพี

 ขอ้ 30 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมพงึยกยอ่ง
ใหเ้กยีรตเิคารพในศักดิศ์รซี ึง่กนัและกนั

 ขอ้ 31 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมทั่บ
ถมใหร้า้ยหรอืกลั่นแกลง้กัน

 ขอ้ 32 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมช่กั
จงูผูป่้วยของผูอ้ืน่มาเป็นของตน 



หมวดที ่6
การปฏบิตัติอ่ผูร้ว่มงาน

 ขอ้ 33 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมพงึยกยอ่ง
ใหเ้กยีรตแิละเคารพในศักดิศ์รขีองผูร้ว่มงาน

 ขอ้ 34 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งไมทั่บ
ถมใหร้า้ย หรอืกลั่นแกลง้ผูร้ว่มงาน

 ขอ้ 35 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมพงึสง่เสรมิ
และสนับสนุนการประกอบวชิาชพีของผูร้ว่มงาน 



หมวดที ่7
การปฏบิตัตินเกีย่วกบัสถานพยาบาล

 ขอ้ 36 วา่ดว้ยการโฆษณาสถานพยาบาล ไมโ่อ ้
อวดเกนิจรงิ ไมล่ามก ไมใ่นท านองสว่นลด หรอืให ้
ผลประโยชน ์ไมโ่ฆษณาผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
วา่มาปฏบิตังิานโดยไมเ่ป็นจรงิ

 ขอ้ 37 ไมใ่หค้า่ตอบแทนผลประโยชนแ์กผู่ช้กั
น าผูไ้ปขอรบับรกิารจากสถานพยาบาล

 ขอ้ 38 ไมย่นิยอมใหม้กีารประกอบวชิาชพีทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุผดิกฎหมาย



 ขอ้ 39 การประกาศหรอืยนิยอมใหป้ระกาศชือ่ ณ 
สถานพยาบาล กรณปีฏบิตังิานเป็นเวลาแน่นอน 
หรอืปฏบิตังิานประจ า

 ขอ้ 40 ผูป้ระกอบวชิพีเวชกรรมทีม่ไิดป้ฏบิตังิาน
เป็นเวลาแน่นอนหรอืปฏบิตังิานประจ า หา้มประกาศ
ชือ่ตน ณ สถานพยาบาล



หมวดที ่8 
การปฏบิตัตินในกรณีทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผู ้
ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ

 ขอ้ 41 ไมร่ับเงนิ ยกเวน้รับคา่ตอบแทนจากการ
เป็นทีป่รกึษา วทิยากรทางวชิาการ หรอืรบัทนุวจิัย

 ขอ้ 42 ไมรั่บสิง่ของ บรกิาร นันทนาการ เกนิกวา่
สามพันบาท ยกเวน้สิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนด์า้น
วชิาการ ใหรั้บในนามสถาบนัตน้สงักดั

 ขอ้ 43 เมือ่รบัทนุไปดงูานประชมุ รับไดเ้ฉพาะคา่
เดนิทาง ลงทะเบยีน วทิยากร คา่อาหาร คา่ทีพ่กั
ส าหรับตนเองในชว่งเวลานัน้เทา่นัน้



 ขอ้ 44 ถา้ตอ้งการเแสดงตนเพือ่โฆษณา ตอ้งไม่
ใช ้ค า ขอ้ความ ภาพ หรอืเครือ่งหมาย วา่เป็น
แพทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

 ขอ้ 45 เมือ่แสดงความเหน็เกีย่วกบัผลติภัณฑ ์
ตอ่สาธารณะ ตอ้งเปิดเผยวา่เกีย่วขอ้งหรอืรบัผล
ประโยชนใ์ด เชน่ เป็นทีป่รกึษา ผูร้ว่มทนุ เป็นตน้

 ขอ้ 46 ราชวทิยาลยัและวทิยาลยัสามารถวาง
ระเบยีบแนวปฏบิตัทิีไ่มข่ดักบัขอ้บงัคบันี้



หมวดที ่9
การศกึษาวจิยัและการทดลองในมนษุย์

 ขอ้ 47 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการศกึษา
วจิัยและการทดลองในมนุษยต์อ้งไดร้ับความยนิยอม
จากผูถ้กูทดลอง และตอ้งพรอ้มทีจ่ะป้องกนัผูถ้กู
ทดลองจากอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการทดลองนัน้ 

 ขอ้ 48 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งปฏบิตัติอ่ผู ้
ถกูทดลองเชน่เดยีวกบัการปฏบิตัติอ่ผูป่้วย ในการ 
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมตาม หมวด 4 โดยอนุโลม 



 ขอ้ 49 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่อนัตรายหรอืผลเสยีหาย เนือ่งจากการทดลองที่
บงัเกดิตอ่ผูถ้กูทดลอง อนัมใิชค่วามผดิปกตขิองผูถ้กู
ทดลองเอง 

 ขอ้ 50 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการหรอืรว่ม
ท าการศกึษาวจัิยหรอืการทดลองใน มนุษย ์สามารถ 
ท าการวจัิยไดเ้ฉพาะเมือ่โครงการศกึษาวจัิยหรอืการ
ทดลองดงักลา่ว ไดร้บัการพจิารณา เห็นชอบจาก
คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เทา่นัน้

 ขอ้ 51 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการหรอืรว่ม
ท าการศกึษาวจัิยหรอืการทดลองในมนุษย ์จะตอ้ง
ปฏบิตัติามแนวทางจรยิธรรมของการศกึษาวจัิยและ
การทดลองในมนุษย ์และจรรยาบรรณของนักวจิัย 



หมวดที ่10
การประกอบวชิาชพีเวชกรรมเกีย่วกบั
การปลกูถา่ยอวยัวะ

 ขอ้ 52 การปลกูถา่ยอวัยวะทีผู่บ้รจิาค ประสงคจ์ะ
บรจิาคอวัยวะขณะทีย่งัมชีวีติ ผูป้ระกอบวชิาชพี 
เวชกรรม ผูท้ าการปลกูถา่ยอวัยวะ ตอ้งด าเนนิการ
ตามเกณฑต์อ่ไปนี้

(1) ผูบ้รจิาคตอ้งเป็นญาตโิดยสายเลอืด หรอืคู่
สมรสทีจ่ดทะเบยีนสมรสกบัผูร้บัอวัยวะมาแลว้อยา่ง
นอ้ยสามปีเทา่นัน้ ยกเวน้กรณเีป็นการปลกูถา่ย
อวัยวะ จากผูบ้รจิาคทีเ่ป็นผูไ้ดร้ับการวนิจิฉัยวา่ อยู่
ในเกณฑส์มองตายตามประกาศแพทยสภา



(2) ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการปลกูถา่ย
อวัยวะตอ้งท าการตรวจสอบ และรวบรวมหลกัฐานที่
แสดงวา่ ผูบ้รจิาคเป็นญาตโิดยสายเลอืด หรอืเป็นคู่
สมรสกบัผูร้ับอวยัวะ โดยตอ้งเกบ็หลกัฐานดงักลา่ว
ไวใ้นรายงานผูป่้วยของผูรั้บอวยัวะผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรม 

(3) ผูท้ าการปลกูถา่ยอวัยวะตอ้งอธบิายใหผู้บ้รจิาค
เขา้ใจถงึความเสีย่ง ทีจ่ะเกดิอนัตรายตา่ง ๆ แกผู่ ้
บรจิาค ทัง้การผา่ตดั หรอืหลงัการผา่ตดัอวยัวะที่
บรจิาคออกแลว้ เมือ่ผูบ้รจิาคเขา้ใจ และเตม็ใจทีจ่ะ
บรจิาคแลว้ จงึลงนามแสดงความยนิยอมบรจิาค
อวัยวะไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 



(4) ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูท้ าการปลกูถา่ย
อวัยวะตอ้งท าหลกัฐานเป็นหนังสอื เพือ่แสดงวา่   
ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนแกผู่บ้รจิาคเป็นคา่อวัยวะ

(5) ผูบ้รจิาคตอ้งมสีขุภาพสมบรูณ ์เหมาะสมทีจ่ะ
บรจิาคอวัยวะได ้



 ขอ้ 53 การปลกูถา่ยอวัยวะทีใ่ชอ้วัยวะจากผูท้ี่
สมองตาย ตอ้งด าเนนิตามเกณฑต์อ่ไปนี้
 53.1 ผูท้ีส่มองตายตามเกณฑก์ารวนิจิฉัยของแพทย
สภาเทา่นัน้ ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมจะน าเอา
อวยัวะไปท าการปลกูถา่ยอวยัวะ และผูท้ีส่มองตาย
ดงักลา่วตอ้งไมม่ภีาวะดังตอ่ไปนี้

 53.1.1 มะเร็งทกุชนดิยกเวน้มะเร็งสมองชนดิปฐมภมูิ

 53.1.2 ตดิเชือ้ทั่วไปและโลหติเป็นพษิ

 53.1.3 การทดสอบเอชไอวใีหผ้ลบวก

 53.1.4 ผูป่้วยทีส่งสยัวา่เป็นโรคพษิสนัุขบา้ โรคสมอง
อกัเสบเฉียบพลนั หรอื ไขสนัหลงัอกัเสบเฉียบพลนั หรอื
ปลายประสาทอกัเสบเฉียบพลนั หรอืตายโดยไมท่ราบ
สาเหตแุน่นอน

 53.1.5 ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคววับา้ (Creutzfuldt Jacob 
disease) หรอืผูป่้วยทีเ่ป็นโรคสมองเสือ่มทีไ่มท่ราบ
สาเหตแุน่นอน



 53.2 การขอบรจิาคอวยัวะจากญาตผิูเ้สยีชวีติ ตาม
เกณฑส์มองตายของแพทยสภา ตอ้งด าเนนิการโดย
คณะแพทย ์หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะแพทย์
เทา่นัน้ ส าหรับการ รเิริม่ขอบรจิาค คณะแพทยห์รอื 
พยาบาลทีรั่บผดิชอบดแูลผูป่้วย ทีเ่สยีชวีติควรเป็นผู ้
รเิริม่

 53.3 ญาตผิูต้ายทีจ่ะบรจิาคอวยัวะ ตอ้งเป็นทายาท
หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูต้ายและจะเป็นผูล้ง
นามบรจิาคอวยัวะ เป็นลายลักษณ์อกัษร พรอ้มทัง้มี
พยานลงนามรับรองไมน่อ้ยกวา่สองคน



 53.4 ญาตผิูต้ายทีบ่รจิาค ตอ้งท าค ารับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรวา่จะไมรั่บสิง่ตอบแทนเป็นคา่อวยัวะเด็ดขาด

 53.5 ในกรณีทีผู่ต้ายไดแ้สดงความจ านงคบ์รจิาอวยัวะไวก้ับ
ศนูยรั์บบรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย และมบีัตรประจ าตัวผูท้ี่
แสดงความจ านง บรจิาคอวยัวะดังกลา่ว ถา้ไมส่ามารถตดิตาม
หาญาตผิูต้ายในขอ้ 53.3 ได ้ใหถ้อืวา่เอกสารแสดงความจ านง
บรจิาคอวยัวะ ทีผู่บ้รจิาคอวยัวะใหไ้วก้ับศนูยรั์บบรจิาคอวยัวะ
สภา กาชาดไทยเป็นเอกสารทีใ่ชแ้ทนเอกสารในขอ้ 53.3

 53.6 กอ่นทีจ่ะเอาอวยัวะออกจากผูท้ีส่มองตาย ซึง่ตอ้งมกีาร
ชนัสตูรพลกิศพตามกฎหมาย ตอ้งแจง้ใหผู้ช้นัสตูรพลกิศพ
ทราบกอ่น และศลัยแพทยผ์ูผ้า่ตัดอวยัวะจากศพ ตอ้งบันทกึการ
น าอวยัวะออกไปจากศพนัน้ไวใ้นเวชระเบยีนของผูต้ายดว้ย



 ขอ้ 54 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการปลกู
ถา่ยอวยัวะตอ้งเป็นศลัยแพทยผ์ูไ้ดร้บัวฒุบิตัร หรอื
หนังสอือนุมตัจิากแพทยสภา

 ขอ้ 55 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการปลกู
ถา่ยอวยัวะตอ้งกระท าการปลกูถา่ยอวัยวะใน
สถานพยาบาลของรัฐหรอืเอกชน ซีง่เป็นสมาชกิ
ของศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 



หมวดที ่11 
การประกอบวชิาชพีเวชกรรมเกีย่วกบัการปลกู
ถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติจากผูบ้รจิาค

 ขอ้ 56 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการปลกู
ถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเมด็โลหติตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้

- เป็นอายรุแพทยโ์รคเลอืดหรอืกมุารแพทยโ์รค
เลอืดผูไ้ดรั้บวฒุบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัจิากแพทย 
สภาหรอื

- เป็นอายรุแพทยห์รอืกมุารแพทยท์ีผ่า่นการอบรม
ตามหลกัสตูรการฝึกอบรมการปลกูถา่ยเซลลต์น้
ก าเนดิมด็โลหติทีแ่พทยสภารบัรอง



 ขอ้ 57 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูท้ าการปลกู
ถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเมด็โลหติในกรณทีีผู่บ้รจิาค
และ ผูรั้บบรจิาคไมใ่ชญ่าตโิดยสายเลอืด นอกจาก
จะตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้ 56 แลว้ จะตอ้งมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนีด้ว้ย

- มปีระสบการณก์ารปลกูถา่ยไขกระดกูไมน่อ้ยกวา่
สองปีและ

- ไดร้ับการรบัรองจากคณะอนุกรรมการปลกูถา่ย
เซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติ 

 ขอ้ 58 ก าหนดคณะอนุกรรมการ และหนา้ที่



 ขอ้ 59 คณะอนุกรรมการปลกูถา่ยเซลลต์น้
ก าเนดิเม็ดโลหติจะใหก้ารรับรองผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรมตามขอ้ 57 ตามหลกัเกณฑด์งันี้

- ประกอบวชิาชพีเวชกรรมในสถานพยาบาลทีม่ี
จ านวนผูป่้วยทีป่ลกูถา่ยไขกระดกูจากพีน่อ้งทีม่ ี
เอชแอลเอตรงกนัไมน่อ้ยกวา่สบิรายตอ่ปี

- ประกอบวชิาชพีเวชกรรมในสถานพยาบาลทีม่ี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี้ มแีพทยเ์ฉพาะทางสาขาอืน่ ๆ 
ไดแ้ก่ กมุารเวชศาสตร/์+-อายรุศาสตร ์โรคหวัใจ
โรคตดิเชือ้ โรคทางเดนิอาหาร โรคไต โรคปอด, 
ศลัยศาสตร,์ ธนาคารเลอืด, มพียาบาลประจ าหอ
ผูป่้วยปลกูถา่ยไขกระดกูตลอดเวลาในอตัราสว่น
ของพยาบาล ตอ่ ผูป่้วย ไมน่อ้ยกวา่ 1:3 



- องคป์ระกอบอืน่ ๆ

 มหีอ้งแยกทีใ่หก้ารรักษาผูป่้วยเม็ดโลหติขาวต า่

 หออภบิาลผูป่้วยหนัก

 สามารถใหก้ารตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร และการ

ตรวจทางภาพรังสไีดต้ลอด ยีส่บิสีช่ัว่โมง

 สามารถใหโ้ลหติและสว่นประกอบของโลหติได ้

ตลอดยีส่บิสีช่ัว่โมง



 ขอ้ 60 การปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิจากไข
กระดกูหรอืกระแสโลหติ ในกรณีผูบ้รจิาคและผูร้ับ
บรจิาคมใิชญ่าติ ใหศ้นูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภา
กาชาตไทย ด าเนนิการจัดหาผูบ้รจิาค โดยจดัตัง้ 
National Stem Cell Donor Program ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของแพทยสภา 

 ขอ้ 61 ในการปลกูถา่ยเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการปลกูถา่ยเซลล์
ตน้ก าเนดิเม็ดโลหติ ตอ้งด าเนนิการตามหลกัเกณฑ ์
ดงัตอ่ไปนี้

 ตรวจสขุภาพผูบ้รจิาควา่เป็นผูม้สีขุภาพสมบรูณ์
เหมาะสม ทีจ่ะบรจิาคเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติได ้



 อธบิายใหผู้บ้รจิาคเขา้ใจถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตราย
ตา่ง ๆ แกผู่บ้รจิาคในระหวา่งการบรจิาค และภายหลัง
การบรจิาค เมือ่ผูบ้รจิาคเขา้ใจและเต็มใจจะบรจิาคแลว้
จงึลงนามแสดงความยนิยอมในแบบใบยนิยอม

 การบรจิาคเซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติโดยการใชเ้ลอืดจาก
รก ใหผู้บ้รจิาค หรอืสาม ีเป็นผูล้งนามแสดงความยนิยอม

 จัดใหม้กีารท าหลักฐานเป็นหนังสอืเพือ่แสดงวา่ไมม่ี
คา่ตอบแทนเป็นคา่เซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติแกผู่บ้รจิาค

 ขอ้ 62 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูท้ าการปลกูถา่ย
เซลลต์น้ก าเนดิเม็ดโลหติสามารถเก็บเซลลต์น้ก าเนดิเม็ด
โลหติไวใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร เพือ่การปลกูถา่ยในอนาคตได ้
ตามความเหมาะสม 



ประกาศ ณ วันที่ 14 กนัยายน พ.ศ.2549

สมศกัดิ์ โลห่เ์ลขา

นายกแพทยสภา

ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 123 ตอนพเิศษ 115 ง
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ขอ้บงัคบัแพทยสภาอืน่ ๆ

 ขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยการรักษาจรยิธรรม
แหง่วชิาชพีเวชกรรม เรือ่งเกณฑก์ารรักษาเพือ่
แปลงเพศ พ.ศ. 2552

 ขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยการรักษาจรยิธรรม
แหง่วชิาชพีเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 เรือ่ง
การตายของบคุคล

http://www.tmc.or.th/



 ขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยบัตรประจ าตวัผู ้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2551

 ขอ้บังคับแพทยสภา วา่ดว้ยกระบวนวธิพีจิารณา
รับรองหลักสตูรและสถาบันผลติแพทยต์าม
หลักสตูร แพทยศาสตรบัณฑติ ของผูส้ าเร็จ
การศกึษาแพทยศาสตรจ์ากคณะแพทยศาสตร์
ในตา่งประเทศ พ.ศ.2550

       ฯลฯ







ประกาศแพทยสภา
ที ่7/2554

เร ือ่ง 

“หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวนิจิฉยัสมองตาย”



ขอ้ 3 การวนิจิฉยัสมองตายจะท าไดใ้นสภาวะและเงือ่นไข 
ดังตอ่ไปนี้
(1) ผูป่้วยตอ้งไมรู่ส้กึตัวและไมห่ายใจโดยมขีอ้วนิจิฉัยถงึสาเหตุ
ใหรู้แ้น่ชดัวา่สภาวะของผูป่้วยนีเ้กดิขึน้จากการทีส่มองเสยีหาย
โดยไมม่หีนทางเยยีวยาได ้(irremediable and irreversible 
structural brain damage) และ

(2) การไมรู่ส้กึตัวและไมห่ายใจนีไ้มไ่ดเ้กดิจาก 

ก. พษิยา (Drug intoxication) เชน่ ยาเสพตดิ ยานอนหลับ ยา
คลายกลา้มเนือ้ สารพษิทีม่ผีลใหก้ลา้มเนือ้ไมท่ างาน                                   

ข. ภาวะอณุหภมูใินรา่งกายต า่รนุแรง (นอ้ยกวา่ 32 องศา
เซลเซยีส)           

ค. ภาวะผดิปกตขิองระบบตอ่มไรท้อ่และเมตาโบลกิ (endocrine 
and metabolic disturbances)                                                          

ง. ภาวะช็อก (Shock) ยกเวน้ทีเ่กดิจากการสญูเสยีหนา้ทีข่อง
ระบบประสาททีค่วบคมุการเตน้ของหัวใจและหดตัวของ
หลอดเลอืด (neurogenic shock)



ขอ้ 4 เมือ่ผูป่้วยอยูใ่นสภาวะครบตามเงือ่นไขขอ้ 3 แลว้ เพือ่ยนืยัน
การวนิจิฉัยสมองตาย ใหต้รวจตามเกณฑด์ังนี้

(1) ตรวจไมพ่บการเคลือ่นไหวใด ๆ ไดเ้อง ยกเวน้การเคลือ่นไหว
ทีเ่กดิจากรเีฟลกซข์องไขสนัหลัง (spinal reflex)

(2) ตรวจไมม่รีเีฟลกซข์องกา้นสมอง (absence of brain stem 
reflexes) ตอ่ไปนีทั้ง้หมดยกเวน้ในสว่นทีม่ขีอ้จ ากัดไมส่ามารถ
ตรวจได ้

(ก) รเีฟลกซข์องรมูา่นตาตอ่แสง (pupillary light reflex)

(ข) รเีฟลกซข์องกระจกตา (absence of corneal reflex)

(ค) การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ใบหนา้และลกูตา (motor 
response within the cranial nerve distribution)

(ง) เวสตบิโูลออกคลูารร์เีฟลกซ ์(vestibular-ocular reflex)

(จ) ออกคโูลเซฟาลกิรเีฟลก (culocephalic reflex 

stimulation

(ฉ) รเีฟลกของการกลนืและการไอ (gag and cough 
reflexes)



(3) สภาวะการตรวจพบในขอ้ 4 (1) และ 4 (2) นีต้อ้งไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง จงึวนิจิฉัยสมองตาย 
ยกเวน้ในทารกอายนุอ้ยกวา่ 7 วนั ไมส่ามารถตรวจวนิจิฉัยดว้ย
เกณฑด์ังกลา่วได ้ส าหรับทารกอายรุะหวา่ง 7 วนัถงึ 2 เดอืน 
ตอ้งไมม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง จงึ
วนิจิฉัยสมองตาย และทารกอายรุะหวา่ง 2 เดอืนถงึ 1 ปี ตอ้งไม่
มกีารเปลีย่นแปลงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

(4) ทดสอบการไมห่ายใจ (apnea test) เป็นบวก (positive) 
หมายความวา่ไมม่กีารเคลือ่นไหวของทรวงอกและหนา้ทอ้ง เมือ่
หยดุเครือ่งชว่ยหายใจเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาท ีบง่บอกถงึ
กา้นสมองสญูเสยีหนา้ทีโ่ดยสิน้เชงิและสมองตาย



 ขัน้ตอนการทดสอบนีต้อ้งเตรยีมผูป่้วยเพือ่ใหม้คีา่ความดันของ
ออกซเิจนในกระแสเลอืด (PaO2) มรีะดับทีส่งูเพยีงพอ (มากกวา่ 
200 มลิลเิมตรปรอท) ป้องกันภาวะขาดออกซเิจนระหวา่งทดสอบ 
โดยตัง้เครือ่งชว่ยหายใจดังนี ้ใหค้วามเขม้ขน้ออกซเิจน 100 
เปอรเ์ซ็นต ์(FiO2 เทา่กับ 1.0) ปรมิาตรการหายใจตอ่ครัง้ (tidal 
volume) เทา่กับ 10 มลิลลิติร /กโิลกรัม อตัราการหายใจ 10 
ครัง้/นาท ีเป็นเวลาประมาณ 30 นาท ีเพือ่ใหไ้ดค้า่ความดันของ
คารบ์อนไดออกไซดใ์กลเ้คยีงกับ 40 มลิลเิมตรปรอท จงึเริม่
ทดสอบ และระหวา่งการทดสอบใหส้อดสายยางน าออกซเิจน
ความเขม้ขน้เทา่กับ 100 เปอรเ์ซ็นตเ์ขา้ในหลอดลมระดับคาไรนา 
(carina) ในอัตรา 6 ลติร/นาท ีหลังจากหยดุเครือ่งชว่ยหายใจ
อยา่งนอ้ย 10 นาท ีจากนัน้ใหเ้จาะตรวจวดัคา่ความดันของ 
(PaCO2) ซึง่มคีา่ไมน่อ้ยกวา่ 60 มลิลเิมตรปรอท หรอืมคีา่
เปลีย่นแปลงมากขึน้ตา่งกันระหวา่งกอ่นและหลังถอดเครือ่งชว่ย
หายใจไมน่อ้ยกวา่ 20 มลิลเิมตรปรอท



ขอ้ 5 กรณีทีไ่มส่ามารถทดสอบการไมห่ายใจตามขอ้ 4 
(4) ได ้สามารถวนิจิฉัยสมองตายได ้โดยการตรวจดว้ย
วธิทีีย่นืยันวา่ไมม่เีลอืดไหลเวยีนเขา้สูส่มอง ไดแ้ก ่
cerebralangiography หรอื isotone brain scan เป็น
ตน้

ขอ้ 6 กรณีเด็กทารกอายรุะหวา่ง 7 วนัถงึ 2 เดอืน ใหม้ี
การตรวจยนืยันดว้ยการตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมอง 
(electroencephalogram) 2 ครัง้ หา่งกนั 48 ชัว่โมง 
หากอายรุะหวา่ง 2 เดอืนถงึ 1 ปี ใหม้กีารตรวจยนืยัน
ดว้ยการตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมอง 
(electroencephalogram) 2 ครัง้ หา่งกนั 24 ชัว่โมง 



ขอ้ 7 วธิกีารปฏบิตัใินการวนิจิฉยัสมองตาย

    (1) การวนิจิฉัยสมองตายใหก้ระท าโดยองคค์ณะของแพทยไ์ม่
นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งไมป่ระกอบดว้ยแพทยผ์ูท้ าการผา่ตัด
ปลกูถา่ยอวยัวะรายนัน้ หรอืแพทยท์ีด่แูลผูป่้วยทีต่อ้งการอวยัวะ
ไปปลกูถา่ย หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้น
ระบบประสาท

(2) แพทยผ์ูด้แูลผูป่้วยสมองตายทีอ่ยูใ่นขา่ยเป็นผูบ้รจิาคอวยัวะ
ไดต้ามเกณฑข์องศนูยรั์บบรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย ควร
ด าเนนิการตรวจวนิจิฉัยสมองตายโดยไมช่กัชา้ และแจง้ใหญ้าติ
ของผูป่้วยทราบ เมือ่ผูป่้วยอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะทดสอบการไม่
หายใจเพือ่เตรยีมความพรอ้มของญาต ิและใหโ้อกาสในการ
บรจิาคอวยัวะเมือ่วนิจิฉัยสมองตายแลว้

(3) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย จะตอ้งรว่ม
เป็นผูรั้บรองการวนิจิฉัยสมองตาย และเป็นผูล้งนามรับรองการ
ตาย



(4) แพทยค์วรใหก้ารดแูลผูป่้วยตามแนวทางการดแูลผูป่้วยที่
อยูใ่นเกณฑบ์รจิาคอวยัวะได ้ของศนูยร์บีบรจิาคอวยัวะ
สภากาชาดไทยตอ่ไป ในระหวา่งทีท่มีผูป้ระสานงานการ
ปลกูถา่ยอวยัวะด าเนนิการใหม้กีารบรจิาคอวยัวะ การใหก้าร
รักษาใดๆ ภายหลังการรับรองการตายโดยเกณฑส์มองตาย 
คอื การดแูลเพือ่รักษาอวยัวะใหส้ามารถน าไปปลกูถา่ยได ้

ขอ้ 8 ใหใ้ชบ้ันทกึการตรวจวนิจิฉัยสมองตายทา้ยประกาศนี้
ควบคูไ่ปกับประกาศนี้

 ประกาศ ณ วนัที ่26 มกราคม 2554

 นายแพทยส์มศกัดิ ์ โลเ่ลขา

 นายกแพทยสภา



ค าประกาศสทิธผิูป่้วย
(เดมิ)

แพทยสภา 

สภาการพยาบาล 

สภาเภสชักรรม 

ทันตแพทยสภา 

คณะกรรมการควบคมุการประกอบโรคศลิปะ

ประกาศเมือ่วันที ่16 เมษายน พ.ศ. 2541



ค าประกาศสทิธแิละขอ้พงึปฏบิตัขิองผูป่้วย
ประกาศ ณ 12 สงิหาคม 2558

โดย 7 องคก์ร

1. แพทยสภา

2. สภาการพยาบาล

3. สภาเภสชักรรม

4. กระทรวงสาธารณสขุ

5. ทนัตแพทยสภา

6. สภาเทคนคิการแพทย์

7. สภากายภาพบ าบดั

 สทิธผิูป่้วย 9 ขอ้ และขอ้พงึปฏบิตัขิองผูป่้วย 7 ขอ้



1. ผูป่้วยทกุคนมสีทิธขิัน้พืน้ฐานทีจ่ะไดรั้บการ
รักษาพยาบาลและการดแูลดา้นสขุภาพตาม
มาตรฐานวชิาชพีจากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้น
สขุภาพโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิัตติามที่
บัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญ



2. ผูป่้วยทีข่อรับการรักษาพยาบาลมสีทิธไิดรั้บ
ทราบขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและเพยีงพอเกีย่วกบั
การเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดแีละ
ผลเสยีจากการตรวจ การรักษาจากผู ้
ประกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ ดว้ยภาษาที่
ผูป่้วยสามารถเขา้ใจไดง้า่ย เพือ่ใหผู้ป่้วย
สามารถเลอืกตัดสนิใจในการยนิยอมหรอืไม่
ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ
ปฏบิัตติอ่ตน เวน้แตใ่นกรณีฉุกเฉนิ อัน
จ าเป็นเน่งดว่นและเป็นอันตรายจอ่ชวีติ



3. ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่งอันตรายถงึชวีติมสีทิธทิี่
ไดรั้บการชว่ยเหลอืรบีดว่นจากผูป้ระกอบ
วชิาชพีดา้นสขุภาพโดยทันทตีามความจ าเป็น
แกก่รณี โดยไมค่ านงึวา่ผูป่้วยจะรอ้งขอความ
ชว่ยเหลอืหรอืไม่

4. ผูป่้วยมสีทิธไิดรั้บทราบชือ่สกลุ และวชิาชพี
ของผูใ้หก้ารรักษาพยาบาลแกต่น

5. ผูป่้วยมสีทิธทิีจ่ะขอความเห็นจากผูป้ระกอบ
วชิาชพีดา้นสขุภาพอืน่ทีม่ไิดเ้ป็นผูใ้หก้าร
รักษาพยาบาลแกต่น และมสีทิธใินการขอ
เปลีย่นผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพหรอื
เปลีย่นสถานพยาบาลได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑข์องสทิธกิารรักษาของผูป่้วยทีม่อียู่



6. ผูป่้วยมสีทิธไิดรั้บการปกปิดขอ้มลูของตนเอง 
เวน้แตผู่ป่้วยจะใหค้วามยนิยอมหรอืเป็นการ
ปฏบิัตติามหนา้ทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพีเวชดา้น
สขุภาพ เพือ่ประโยชนโ์ดยตรงของผูป่้วยหรอื
ตามกฎหมาย

7. ผูป่้วยมสีทิธไิดรั้บทราบขอ้มลูอยา่งครบถว้นใน
การตัดสนิใจเขา้ร่วมหรอืถอนตัวจากการเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมหรอืผูถ้กูทดลองในการท าวจัิยของผู ้
ประกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ



8. ผูป่้วยมสีทิธไิดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการ
รักษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวช
ระเบยีนเมือ่รอ้งขอตามขัน้ตอนของ
สถานพยาบาลนัน้ ทัง้นีข้อ้มลูดังกลา่วตอ้ง
ไมเ่ป็นการละเมดิสทิธหิรอืขอ้มลูขา่วสารสว่น
บคุคลของผูอ้ืน่

9. บดิา มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจ
ใชส้ทิธแิทนผูป่้วยทีเ่ป็นเด็กอายยัุงไมเ่กนิ
สบิแปดปีบรบิรูณ์ ผูบ้กพรอ่งทางกายหรอืจติ 
ซึง่ไมส่ามารถใชส้ทิธดิว้ยตนเองได ้



Thank you

for 

your attention


