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ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ปว่ย 

 เป็นค าประกาศที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กร
วิชาชีพ ทั้ง 6 คือ  

 - แพทย์สภา 

 - สภาการพยาบาล 

 - สภาเภสัชกรรม 

 - ทันตแพทย์สภา 

 - สภาเทคนิคการแพทย์ 

 - สภากายภาพบ าบัด 

    และ กระทรวงสาธารณสุข 

 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
และตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความร่วมมือ
กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

สิทธิผู้ป่วยและความหมาย 



ข้อแตกต่างจากค าประกาศสิทธิผู้ป่วยเดิม 

Before After 

มีแต่เร่ืองของสิทธิผู้ป่วยอย่างเดียว 10 
ข้อ 

สิทธิผู้ป่วยมี  9  ข้อ 

ไม่มีเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีผู้ป่วยควร
ปฏิบัต ิ

มีเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีผู้ป่วยควรปฏิบัติ
เพิ่มมา 7 ข้อ 

ไม่มีเรื่องข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่
ผู้ป่วยควรรู ้

มีเรื่องข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่
ผู้ป่วยควรรู้ เพิ่ม เป็นข้อย่อย อีก 9 ข้อ 

สิทธิผู้ป่วยและความหมาย 





1.ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการ
รักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ 

ข้อควรตระหนัก  ให้การดูแลผู้ใช้บริการทุกรายเป็นอย่างดี อย่างสม

เหตุผล และตัดสินใจให้การดูแลเป็นรายๆ ตามความ เหมาะสมกับ

อาการหรือโรคที่เป็น ด้วยวิจารณญาณและความรู้ในวิชาชีพ  

สิทธิผู้ป่วยและความหมาย 



๒. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและ
เพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ 
การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้
ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจ าเป็น
เร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

ข้อควรตระหนัก 

      1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและญาติ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้บริการ
หรือไม่ เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือกรณี รีบด่วนหรือจ าเป็น  

      2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค วิธีการบ าบัดรักษา การเสี่ยงต่อ
อันตรายจากการรักษาพยาบาล หรือไม่รับการรกัษา โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ใช่
ศัพท์แพทย์ และมีการทวนสอบความเข้าใจของผู้ป่วย ก่อนผู้ป่วยให้ความยินยอม 
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      3.กรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา ต้องแน่ใจว่าได้อธิบายผลเสียของการปฏิเสธการ
รักษาให้ผู้ป่วยได้เข้าใจเป็นอย่างดี และผู้ป่วยยังยืนยันที่จะปฏิเสธการรักษา  

      4. อธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งก่อนปฏิบัติการพยาบาลว่าจะท าอะไร ผล
เป็นอย่างไร บอกวิธีสังเกตความ ผิดปกติหรือความไม่สุขสบายที่อาจเกิดขึ้น  

      5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน/โรงพยาบาลที่
ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติในขณะที่มาใช้บริการ ด้านสุขภาพ  

      6  ชี้แจงและอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความจ าเป็นที่ต้องย้าย หรือส่งต่อ
ผู้ใช้บริการไปยังสถานบริการอื่น ๆ เพื่อการตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอม 
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 ๓. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที
ตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 

ข้อควรตระหนัก 

การช่วยเหลิอผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตถือเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ 

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เมื่อตนอยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ ถือว่าเป็นการ

กระท าโดยความจ าเป็น ไม่มีความผิด การปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือนับว่าเป็นการ 

ละเมิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 

หมวด 3 ข้อ 10 และอาจผิด กฎหมายอาญา มาตรา 374 ด้วย 
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๔. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การ
รักษาพยาบาลแก่ตนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ  

ข้อควรตระหนัก  
 1. ให้ข้อมูล ชื่อ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิของผู้ที่จะรับผิดชอบ
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ 
  2. ควรติดป้ายชื่อ  สกลุ ต าแหน่ง ของบุคลากรทาง
การแพทย์,พยาบาล 
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น.ส สุดสวย  รวยเสน่ห์ 

พยาบาลวิชาชีพ 



 ๕. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชพีดา้นสุขภาพอ่ืนที่มิได้

เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่ 

       สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย (the right to safety) สิทธิที่จะได้รับ   

     ข่าวสาร  (the right to be informed) สิทธิที่จะเลือก (the right to    

        choose) นับเป็นสิทธิที่ส าคัญของผู้บริโภคสินค้า ซึ่งรวมทั้งสินค้าสุขภาพ 

     ข้อควรตระหนัก   

     1. ให้โอกาส ช่วยเหลือและประสานงานเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงขอเปลี่ยนผู้

ให้บริการและสถานบริการ  

     2. ให้ข้อมูลหรือการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแก่บุคคลหรือสถานบริการ

ที่รับดูแลรักษาพยาบาลต่อ 

สิทธิผู้ป่วยและความหมาย 
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 ๖. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือ
เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชพีด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของ
ผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย 

ข้อควรตระหนัก  
1. ไม่เปิดเผยความลับ ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการราบมาจากการประกอบวชิาชพี เว้นแต่

ด้วยความยินยอมของผู้ป่วย /ผู้ใช้บริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
2. จัดเก็บรายงานไว้เป็นสัดส่วน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทีมสุขภาพ หรือผู้ที่ไม่ได้

รับการยินยอมจากผูป้่วยได ้เห็นข้อมูล ทางสุขภาพของผู้ป่วย  
3. ไม่น าเรื่องของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการมาเป็นหวัขอ้ในการสนทนา โดยไม่ได้รับการ

ยินยอมจากผู้ป่วยยกเว้นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
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confidential 



 ๗. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ
เป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติว่าความยินยอมจะต้องเป็นความยินยอมภายหลังจากที่ได้รับทราบ
ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว (informed consent) เช่นเดียวกับความยินยอมในการรับการ
รักษาพยาบาล และแม้ว่าจะตัดสินใจยินยอมแล้วก็มีสิทธิท่ีจะ เลิกได้ เพื่อคุ้มครองผู้ถูกทดลองให้
ได้รับความปลอดภัย  

ข้อควรตระหนัก  

1. ก าาหนดระเบียบการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมการวิจัยหรือทดลอง
ไว้อย่างชัดเจน และมี ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการหรือขั้นตอนดังกล่าว  

2. ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่ผู้ใช้บริการ และให้เซ็นชื่อยินยอมเมื่อต้องการเป็นผู้ถูกทดลองใน
การวิจัยของผู้ ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  

3.  วิเคราะห์ว่าการวิจัย การทดสอบ การบันทึกภาพ เสียง หรืออื่นๆ จะเสื่อมเสียต่อ
ผู้ใช้บริการหรือไม่ หากเสี่ยง ต่อการเสื่อมเสียต้องปกป้องผู้ใช้บริการจากเหตุการณ์นั้น 

 

สิทธิผู้ป่วยและความหมาย 



 ๘. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวช
ระเบียนเมื่อร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น 

 ข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของประวัติมีสิทธิทีจ่ะ ได้รับทราบ
ข้อมูลนั้นได้ ซึ่งสิทธินี้ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อย่างไรก็
ตาม เนื่องจาก ข้อมูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วนซึ่งเป็นการแสดงความเห็นของแพทย์ในการ
รักษาพยาบาล และอาจกระทบต่อบุคคลอื่น  ได้ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูล ให้ผู้ป่วยทราบจะต้องไม่ 
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบคุคลอื่น ทั้งนี้รวมถงึกรณีผปู้ว่ย ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตน
ต่อบุคคลที่สาม เช่น ในกรณีที่มีการประกันชีวิต หรือสุขภาพ  
ข้อควรตระหนัก  
1. ก าหนดระเบียบการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูเวชระเบียนไว้อย่างชัดเจน  
2. ชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจขั้นตอนการขอเวชระเบียนของโรงพยาบาล 
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๙. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุ
ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ
ด้วยตนเองได้ 

    
ข้อควรตระหนัก 
 1.เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต  ่ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อน
หน้านั้นตามกฏหมาย 
 2. ควรระบุให้ได้ว่าใครคือผู้แทนโดยชอบธรรม  

สิทธิผู้ป่วยและความหมาย 



 

 

 

 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย * 
 

 ๑. สอบถามเพื่อท าความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงนาม ให้ความยินยอม หรือไม่
ยินยอมรับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล 

   

   ผู้ป่วยควรท าความเข้าใจข้อมูล การรักษา ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจที่
จะให้บุคลากรทางการแพทย์ ท าการรักษา หัตถการ 

 



 ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็น
จริงและ ครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพใน
กระบวนการรักษาพยาบาล 

 

   ข้อมูลที่ถูกต้องมีผลต่อการวินิจฉัยโรคและการรักษา ถ้าผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบหรือ
ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงจะท าให้การักษาผิดพลาดและเกิดผลเสียหายกับผู้ป่วย  โดยควร
แจ้งใหผู้้ป่วยทราบ และหากผู้ป่วยไม่ต้องการให้ใครทราบข้อมูลยกเว้นผู้รักษา
โรงพยาบาลควรมีกระบวนการในการอ านวยความสะดวกและรักษาความลับและแจ้ง
ให้ผู้ป่วยทราบให้เกิดความมั่นใจ 
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 ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้
ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้
แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ 

    เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยควร อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความส าคัญของการปฏิบัติตน

ตามค าแนะน าของทีมสุขภาพ และผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่สามารถปฏิบัติได้และ

ความส าคัญของการคุยกับทีมเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตนเองในกรณีไม่

สามารถท าตามค าแนะน าได้ เช่น แนะน าให้รับประทานอาหารที่เหมาะสม แต่ผู้ป่วยไม่

สามารถท าอาหารเองได้ ก็ต้องแจ้งให้ทีมสุขภาพทราบและทีมก็ต้องหาทางในการแนะน าที่

เหมาะสม 
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 ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
สถานพยาบาล 

    

   โรงพยาบาลควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาล  
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 ปฏิบัติต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่นรวมทั้งผู้
ที่มาเยี่ยมเยียน ด้วยความสุภาพให้เกียรติและไม่
กระท าสิ่งท่ีรบกวนผู้อื่น 

   ข้อพึงปฏิบัติ  

1.ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 

2. ไม่ใช้ค าหยาบ คุกคามต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
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 ๖. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานท่ีตนมี
ให้เจ้าหน้าที่ของสถาน พยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ 

แนวทางท่ีพึงปฏิบัติ 

   เมื่อมารับการรักษาควรยื่นบัตร เช่น บัตรประชาชน ,
บัตรประกันสังคม,บัตรประกันชีวิตและแจ้งความ
ประสงค์ว่าวันนี้จะใช้สิทธิอะไร  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ
ของเราและไม่ให้เกิดความล่าช้า 
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 ๗. ผู้ป่วยพึงรับทราบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ 
จริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดและมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม 

 ๗.๒ การแพทย์ในท่ีนี้หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ
ส าหรับผู้ป่วย 

 ๗.๓ การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ทุก
โรคหรือทุกสภาวะ 

 ๗.๔ การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์
ได้ นอกจากน้ีเหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
จะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการ
รักษาพยาบาลน้ันๆ แล้ว 
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 ๗.๕ การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ผลที่
คลาดเคลื่อนได้ด้วยข้อจ ากัดของเทคโนโลยีที่ใช้และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ๗.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการ
รักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทางการแพทย์ตามความสามารถและข้อจ ากัด ตาม
ภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยค านึงถึงสิทธิและ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย 

 ๗.๗ เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้ ค าแนะน า หรือ
ส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในสภาวะ
ฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 ๗.๘ การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 

 ๗.๙ ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช้ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและ
เป็นอันตรายต่อชีวิต 
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ท้ายที่สุด  

 ไม่ว่าจะมีกฎกี่ข้อ ถ้าไม่คุยกัน ไม่สื่อสารกัน ด้วยความสุภาพและปรารถนาดี ก็ไม่มี

ประโยชน์  

 หมอ พยาบาล ทีมสุขภาพ และผู้ป่วย อย่าตั้งป้อม เข้าหากัน ท าไมเธอไม่บอก แค่นี้

ท าไมไม่รู้  ค าพูดเหล่านี้มีแต่ท าให้เกิดเรื่อง 

 การท างานในระบบสุขภาพ แค่ท าตามหน้าที่ไม่พอ ที่ต้องเพิ่มคือความใส่ใจ นึกเสมอ

คนท่ีสบายดี มีความสุขไม่มีใครอยากเดินมาโรงพยาบาล การให้บริการคน ไม่สบาย 

ยาก กว่า การให้บริการคนปกติ  ค าพูดบางค าพูดกับคนปกติไม่มีเร่ืองแต่พูดกับคนไม่

สบายเป็นเรื่องเพราะเค้าไม่อยู่ในภาวะปกต ิ
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