
การพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย  

                                            พว.ศิรินทร์  ยางทอง 

                                                  หวัหน้าพยาบาล 



การพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย  

ส าหรับมนุษยทุ์กคนต่างตอ้งการท่ีจะมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
แมแ้ต่เม่ือเกิดการเจบ็ป่วยท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาในสถานบริการ
สุขภาพในทุกๆ ระดบั บุคคลและครอบครัวต่างตอ้งการการ
ปฏิบติัท่ีอยา่งมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี มีความเป็นบุคคล   



สิทธิของผู้ป่วย 10 ประเดน็ 



ข้อ 1  
ผู้ป่วยทุกคนมสิีทธิพืน้ฐานทีจ่ะได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ ตามบัญญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญ  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย  
1. ให้การดูแลอย่างครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตสังคมตามมาตรฐาน 
2. ให้การต้อนรับให้ค าแนะน าด้วยอธัยาศัยอนัด ี
3. ตรวจเยีย่มทีเ่ตียงผู้ป่วยจากทมีสุขภาพอย่างสม ่าเสมอให้กดกร่ิงเรียกเม่ือ

ผู้ป่วยมีความไม่สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
4. สอนและให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่แรก

รับจนกระทั่งกลบับ้าน 
5. ป้องกนัผู้ป่วยไม่ให้เกดิการติดเช้ือและให้การฟ้ืนฟูร่างกายผู้ป่วยเพือ่ไม่ให้

เกดิภาวะแทรกซ้อน 
6. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพือ่เป็นแนวทางปฏบัิติส าหรับบุคลากร 
7. ประสานงานช่วยเหลอืผู้ป่วยในทุกกรณ ี



ข้อ 2 
ผู้ป่วยมีสิทธิทีจ่ะรับบริการจากผู้ประกอบวชิาชีพด้าน
สุขภาพโดยไม่มีการเลอืกปฏิบัต ิเน่ืองจากความแตกต่าง
ด้านฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง 

เพศ อายุ และลกัษณะของความเจ็บป่วย  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 

1.ปฏิบัติตามมาตรฐานการโดยไม่เลอืกปฏิบัตว่ิาจะเป็นผู้ป่วยพเิศษหรือสามัญ 

2.ไม่เลอืกปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามลกัษณะของความเจ็บป่วยทีข่ดัต่อความเช่ือ เจต
คติ/ทัศนคติของผู้ดูแล เช่น ผู้ป่วยทีท่ าแท้งโดยเจตนา ผู้ป่วยกนิยาฆ่าตัว
ตาย เป็นต้น บุคลากรทมีสุขภาพทุกคนต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความ
สุภาพ ปราศจากอคติและเป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลเช่นเดียวกนักบั
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยทีม่าด้วยสาเหตุความเจ็บป่วยอืน่ๆ  



ข้อ 3  
ผู้ป่วยทีข่อรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิทีจ่ะได้รับทราบข้อมูลอย่าง
เพยีงพอและเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพ เพือ่ให้
ผู้ป่วยสามารถเลอืกตดัสินใจในการยนิยอมหรือไม่ยนิยอมให้ผู้

ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพปฏิบัตต่ิอตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลอื
รีบด่วนหรือจ าเป็น 



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
1. ให้ข้อมูลด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติในขอบเขตวชิาชีพอย่างชัดเจน 
2. เปิดโอกาสให้ซักถามก่อนให้ผู้ป่วยเซ็นยนิยอมรับการรักษา 
3. ติดต่อประสานงานในกรณทีีผู้่ป่วยต้องการพบแพทย์ผู้รับผดิชอบ 
4. ให้โอกาสผู้ป่วยแสดงความเห็นและเข้าร่วมปรึกษากบัทมีสุขภาพก่อนที่

จะตัดสินใจเลอืกวิธีการรักษา 
5. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบทุกคร้ังก่อนให้การรักษาพยาบาล 
6. บอกวธีิการสังเกตอาการทีอ่าจจะเกดิอนัเป็นผลจากการให้การ

รักษาพยาบาล 
7. ตรวจสอบข้อมูลการรับรู้ของผู้ป่วยว่าเข้าใจถูกต้องด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย 
8. รับฟังปัญหา ความคดิเห็นความต้องการและตอบข้อซักถามของผู้ป่วย

ด้วยใจที่ปราศจากอคติโดยไม่แสดงสีหน้าหรือท่าทางร าคาญ  



ข้อ 4   
ผู้ป่วยทีอ่ยู่ในภาวะเส่ียงอนัตรายถึงชีวติ มสิีทธิทีจ่ะได้รับ
การช่วยเหลอืรีบด่วนจากผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพโดย
ทนัทตีามความจ าเป็นแก่กรณ ีโดยไม่ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้อง

ขอความช่วยเหลอืหรือไม่  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 

1.เมื่อพบผู้ป่วยอยู่ในภาวะเส่ียงต่ออนัตรายต้องให้ความช่วยเหลอื
โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งส้ิน อย่างไรกต็าม การช่วยเหลอืรีบด่วน
จะต้องค านึงถึงความจ าเป็นแก่กรณด้ีวย มิใช่แฝงไว้ด้วย
ประโยชน์ทางด้านการเงนิ 

2.หน่วยงานต้องมีการเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์การช่วยเหลอื
ชีวติให้พร้อมปฏิบัตกิารเสมอ 

3.จดัให้มีการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนวธีิการช่วยชีวติอย่าง
สม ่าเสมอเพือ่สามารถช่วยเหลอืผู้ป่วยได้ทนัเวลา 

4.จดัให้มีผู้รับผดิชอบการช่วยเหลอืผู้ป่วยทีอ่ยู่ในภาวะฉุกเฉินใน
หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  



ข้อ 5  
ผู้ป่วยมสิีทธิทีจ่ะได้รับทราบช่ือ สกลุ และประเภทของผู้
ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพทีเ่ป็นผู้ให้บริการแก่ตน  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
1. แนะน าตวัและบุคลากรทมีสุขภาพทีเ่กีย่วข้องแก่ผู้ป่วยและญาตก่ิอนให้บริการ

ตามความเหมาะสม 
2. ติดช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทีถู่กต้องของบุคลากรทุกประเภทให้มองเห็นได้

ชัดเจนและอ่านง่าย 
3. มีแผนภูมิแสดงสายงานบงัคบับญัชาพร้อมตดิรูป ช่ือ – สกลุและต าแหน่งไว้หน้า

หน่วยงาน 
4. เขยีนช่ือ – สกลุของแพทย์ บุคลากรพยาบาลและประเภทของผู้ประกอบวชิาชีพ

อืน่ทีรั่บผดิชอบในแต่ละเวรไว้ในสถานทีท่ีม่องเห็นเด่นชัด 
5. ผู้ป่วยในให้ตดิป้ายช่ือแพทย์เจ้าของไข้ไว้ทุกเตยีงและหน้าห้องผู้ป่วยทุกห้อง 
6. ผู้ป่วยนอกตดิป้ายช่ือแพทย์เวรทีอ่อกตรวจทีห่น้าห้องตรวจโรค/โต๊ะตรวจโรคให้

ผู้ป่วยมองเห็นเด่นชัด 



ข้อ 6  
ผู้ป่วยมสิีทธิทีจ่ะขอความเห็นจากผู้ประกอบวชิาชีพด้าน
สุขภาพอืน่ ทีม่ไิด้เป็นผู้ให้บริการ แก่ตน และมสิีทธิในการ

ขอเปลีย่นผู้ให้บริการและสถานบริการได้  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
1.เป็นตวัแทนผู้ป่วยและญาติในการเรียกร้องสิทธิ หากผู้ป่วยได้รับบริการทีไ่ม่มคุีณภาพ 
2.ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดแีม้ผู้ป่วยจะปฏิเสธรับการรักษาจากหน่วยงานของท่าน 
3.ให้ความช่วยเหลอืประสานงานเมือ่ผู้ป่วยแจ้งความจ านงขอเปลีย่นผู้ให้บริการหรือสถาน

บริการ 
4.ให้ข้อมูลผู้ป่วยในการเลอืกผู้ให้บริการหรือสถานบริการที่ผู้ป่วยประสงค์จะถูกส่งไปรักษา

ต่อโดยใจทีป่ราศจากอคตแิละค านึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคญั 
5.แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาตทิราบว่าผู้ป่วยสามารถจะกลบัมารับบริการจากหน่วยงานของท่าน

ได้ตลอดเวลาโดยจะไม่เกดิผลกระทบใดๆ ในการรักษาพยาบาล 
6.ให้ผู้ป่วยหรือญาตทิีม่สิีทธิในการดูแลผู้ป่วยลงนามในเอกสารว่าไม่สมคัรอยู่หลงัจากได้

รับค าบอกกล่าวของแพทย์และพยาบาลและเข้าใจถึงอนัตรายที่อาจเกดิขึน้อย่างละเอยีด
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการฟ้องร้องว่าละเลยทั้งที่อยู่ในภาวะอนัตราย  



ข้อ 7  
ผู้ป่วยมสิีทธิทีจ่ะได้รับการปกปิดข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง จาก
ผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพ โดยเคร่งครัด เว้นแต่จะ
ได้รับความยนิยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัตหิน้าทีต่าม

กฎหมาย  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
1.ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาความลบัเกีย่วกบัข้อมูลการเจ็บป่วยของตน เว้นแต่จะได้รับ

ความยนิยอมจากผู้ป่วยหรือเมื่อเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติตามหน้าที ่
2.อภิปรายข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะผู้ร่วมทมีสุขภาพและเฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ

รักษาพยาบาลเท่าน้ัน 
3.ไม่น าเร่ืองผู้ป่วยมาถกเถียงหรือวจิารณ์ให้ผู้อืน่ได้ยนิโดยเฉพาะในทีส่าธารณะ 
4.จัดสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้ป่วย 
5.ไม่วางแฟ้มประวตัิหรือเขียนช่ือโรคไว้ทีป่ลายเตียง/หน้าห้องผู้ป่วยเพราะข้อมูลความ

เจ็บป่วยอาจมผีลเสียหายต่อผู้ป่วยหรือครอบครัว 
6.ไม่ตอบข้อมูลของผู้ป่วยทางโทรศัพท์หรือพจิารณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนให้ข้อมูล 
7.จัดเกบ็รายงานผู้ป่วยไว้เป็นสัดส่วนและทบทวนระเบียบการหยบิยมืแฟ้มประวัติ/เวช

ระเบียนผู้ป่วยเมือ่มกีารส่งไปให้ค าปรึกษา/การส่งต่อหรือการน าไปเพือ่ใช้ในการศึกษา 
8.จัดท าระเบียบการขอส าเนาเวชระเบียนของผู้ป่วยหรือการแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยต่อบุคคลที่

สามเพือ่ป้องกนัการน าความลบัของผู้ป่วยไปใช้ในทางเส่ือมเสียแก่ผู้ป่วยหรือครอบครัว  



ข้อ 8  
ผู้ป่วยมสิีทธิทีจ่ะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการ

ตดัสินใจเข้าร่วม หรือถอนตวัจากการเป็น    ผู้ถูกทดลองใน
การท าวจิัยของ        ผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพ 



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
1.จัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานในโรงพยาบาลท าหน้าที่รับผดิชอบการวิจัย/การ

ทดลองทีม่กีารเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทีเ่ป็นของผู้ป่วยเพือ่ไม่ให้ผู้ป่วยได้รับ
อนัตรายหรือถูกละเมดิสิทธิส่วนบุคคล 

2.ให้ข้อมูลรายละเอยีดทีช่่วยให้ผู้ป่วยตดัสินใจเข้าร่วมการวจิัย/ทดลองและเคารพการ
ตดัสินใจของผู้ป่วย 

3.ช้ีแจงให้ผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยมสิีทธิทีจ่ะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวจิัย/ทดลอง
โดยยนืยนัว่าจะไม่มผีลใดๆ ต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลและการดูแลทีจ่ะได้รับ 

4.บอกให้ผู้ป่วยทราบถึงวตัถุประสงค์ วธีิการ ระยะเวลา ขอบเขตการวจิัย/การทดลองอย่าง
ชัดเจน 

5.อธิบาย ตอบข้อข้องใจ ให้ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนหรืออนัตรายที่อาจเกดิขึน้ตลอดจน
วธีิการปฏิบัติตนระหว่างหรือหลงัท าการวจิัย/ทดลอง 

6.ไม่เปิดเผยช่ือ ทีอ่ยู่ ข้อมูลของผู้ป่วยทีเ่ข้าร่วมการวจิัย/ทดลอง  



ข้อ 9  
ผู้ป่วยมสิีทธิทีจ่ะได้รับทราบข้อมูลเกีย่วกบัการ

รักษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวชระเบียนเมื่อ
ร้องขอ ทั้งนีข้้อมูลดงักล่าวต้องไม่เป็นการละเมดิสิทธิ

ส่วนตวัของบุคคลอืน่ 



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
1.หน่วยงานก าหนดแนวทางปฏิบติัในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลวา่ขอ้มูลใด

เปิดเผยได ้ขอ้มูลใดเปิดเผยไม่ไดแ้ละใครเป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและ
ญาติ 

2.ผูป่้วยมีสิทธิจะทราบและขอดูผลการวนิิจฉยัโรค ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทาง
หอ้งทดลองของตนได ้

3.กรณีแพทยว์นิิจฉยัวา่ผูป่้วยป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือตอ้งใหก้ารรักษาดว้ยวิธีพิเศษท่ีอาจ
เส่ียงต่อภาวะสุขภาพ ดา้นร่างกายหรือจิตใจ ควรประเมินความพร้อมของผูป่้วยก่อนแจง้
ขอ้มูล 

4.อธิบายใหผู้ป่้วยทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
5.ผูป่้วยสามารถเป็นผูข้อขอ้มูลเองหรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นกระท าแทนตามวิธีทางกฎหมายได ้
6.ตรวจสอบการยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของผูป่้วยต่อบุคคลท่ีสาม เช่น การสมคัรงาน การ

ประกนัชีวติหรือการประกนัสุขภาพ 
7.ไม่น าเร่ืองราวของผูป่้วยไปเปิดเผยต่อส่ือมวลชน    ถา้จ าเป็นตอ้งไม่เปิดเผยช่ือผูป่้วยหรือ

ปิดส่วนของใบหนา้ท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นจ าได ้โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วยก่อน
เช่นกนั  



ข้อ 10  
บิดา มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทน

ผู้ป่วยทีเ่ป็นเดก็อายุยงัไม่เกนิ 18 ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทาง
กายหรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้  



บทบาทในการพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย 

1.ให้ข้อมูลรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทีย่งัอายุ
ไม่เกนิ 18 ปีบริบูรณ์/ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต และเปิดโอกาสบิดา 
มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตดัสินใจเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลและ
เคารพการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจ  




