เวชบันทึกศิริราช

บทความทั่วไป

ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวใน
เวชปฏิบัติทั่วไป
นายแพทย์ศกั ดา สถิรเรืองชัย

ภาควิชานิติเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐.

บทนำ�
หลัก informed consent หรือ “หลักความ
ยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” เป็นหลักชีวจริยศาสตร์
ทางการแพทย์ทไี่ ด้รบั การยอมรับในหมูแ่ พทย์และนักวิจยั
อย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา การ
ทำ�ความเข้าใจเรื่อง informed consent ถึงหลักการพื้น
ฐานและความเป็นมาจะมีประโยชน์ในการนำ�ไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และผูป้ ว่ ยเป็นไปด้วยดี นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จในการ
ให้บริการสาธารณสุข

Autonomy มีรากศัพท์จากภาษากรีกคือคำ�ว่า
autos (self) และ nomos (rule) ในทางรัฐศาสตร์หมาย
ถึงการปกครองตนเองของรัฐใดรัฐหนึง่ คือสภาวะทีร่ ฐั นัน้ ๆ
มีฐานะเป็นรัฐอิสระทีส่ ามารถออกกฎหมายบังคับภายใน
รัฐได้ แต่ในทางปรัชญา autonomy หมายถึง สภาวะอิสระ
ของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจ โดยไม่อยู่ใต้ข้อจำ�กัด      
ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำ�กัดด้านความเข้าใจ หรือภาษา๑
Right to self-determination หรือ สิทธิในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง มีความหมายคล้ายกับ autonomy
แต่ autonomy นั้นเป็นสภาวะของบุคคล ส่วน right to
self-determination เป็นสิทธิ หรือสิง่ ทีก่ ฎหมายให้อ�ำ นาจ
อันทำ�ให้ผู้อื่นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม ในบริบทของ
informed consent หลักการนี้มีพื้นฐานว่าบุคคลทุกคน
มีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินใจรับบริการทางการแพทย์ใด ๆ หรือเข้า
ร่วมงานวิจัย หรือเลือกที่จะไม่รับบริการนั้นก็ได้
ในประเทศไทย หลักการทัง้ สองประการล้วนสอด
คล้องกับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิเสรีภาพ ซึง่
กำ�หนดว่าบุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย

Autonomy และ Right to Self-determination
Informed consent แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
“ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” เป็นหลักการทาง
ชีวจริยศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และการวิจัยในมนุษย์ หมายความว่าทั้งแพทย์ซึ่งเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวมทั้งนักวิจัยที่ทำ�การวิจัย
ในมนุษย์ตอ้ งขอความยินยอมจากผูป้ ว่ ยหรือผูถ้ กู ทดลอง
ก่อนทีจ่ ะกระทำ�การใด ๆ ต่อเนือ้ ตัวร่างกายของผูน้ นั้ โดย ความเป็นมาของหลักความยินยอมที่ได้รับการบอก
จะต้องมีการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการวินจิ ฉัย การรักษา หรือ กล่าว
การวิจัยให้ผู้ป่วยหรือผู้ทดลองทราบ และเปิดโอกาสให้
ในอดีตเมื่อมีการบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
ตัดสินใจว่าจะเข้ารับการตรวจ รักษา หรือกระบวนการ แพทย์ครั้งแรกในโลก คือ Hippocratic oath หลักความ
วิจยั นัน้ ๆ หรือไม่เนือ่ งจากการยอมรับหลักการทีว่ า่ บุคคล ยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าวยังไม่ได้รบั การยอมรับในหมู่
ทุกคนมี autonomy (ภาวะอิสระ, อัตตาณัติ) และ right ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง
to self-determination (สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง) แพทย์และผู้ป่วยยังเป็นแบบพ่อ-ลูก หรือ paternalistic
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model แพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้และหวังดีที่สุดหรือเปรียบ
เสมือนพ่อซึ่งจะคอยเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยซึ่ง
เปรียบเสมือนลูก ผู้ป่วยไม่ควรมีสิทธิเลือกว่าจะรับการ
รักษาพยาบาลแบบใด หรือเลือกที่จะไม่รับการรักษา
พยาบาล แต่ในปัจจุบันความคิดแบบมนุษยนิยมเชื่อว่า
มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมากระทำ�ต่อร่างกายของตน ถึงแม้
การกระทำ�นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้รักษาหรือ
แพทย์กต็ อ้ งขออนุญาตผูป้ ว่ ยในการตรวจและรักษาและ
ให้ผู้ป่วยยินยอมที่จะให้ทำ�การนั้น ๆ ต่อมาหลักความ
ยิ น ยอมที่ ไ ด้ รั บ การบอกกล่ า วก็ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาจาก                                                                     
กฎเกณฑ์แห่งวิชาชีพมาเป็นกฎเกณฑ์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ
โดยรัฐ ซึง่ แสดงออกโดยอยูใ่ นรูปแบบของคำ�พิพากษาโดย
องค์กรตุลาการหรือได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายโดย
องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นหลายประเทศโดยเฉพาะการขอความ
ยินยอมในงานวิจัยนั้นได้รับการอภิปรายในวงวิชาการ
อย่างกว้างขวางหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เนือ่ งจากพรรค
นาซีในเยอรมันได้ใช้ชาวยิวซึง่ เป็นเชลยสงครามเป็นผูถ้ กู
ทดลองโดยไม่ได้รับความยินยอมและเกิดความเสียหาย
กับผู้ถูกทดลองจำ�นวนมาก
ในปีค.ศ.๑๙๑๔ ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้
วางหลักกฎหมายเรื่องการให้ความยินยอมในการรักษา
เป็นครัง้ แรกในคดี Schoendorff v. Society of New York
Hospital ซึง่ หลักกฎหมายทีไ่ ด้จากคดีนคี้ อื บุคคลทีบ่ รรลุ
นิติภาวะและจิตใจปรกติมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะรับการ
รักษาหรือไม่รับการรักษาใดก็ได้ ถ้าศัลยแพทย์ได้ผ่าตัด
ผู้ป่วยโดยไม่ได้รับความยินยอมย่อมมีความผิด
Schloendorff v. Society of New York Hospital 1914
“Every human being of adult years and sound
mind has a right to determine what shall be done
with his own body; and a surgeon who performs an
operation without his patient’s consent commits an
assault for which he is liable in damages. This is true
except in cases of emergency where the patient is
unconscious and where it is necessary to operate
before consent can be obtained.”

ต่อมาในปีค.ศ. ๑๙๕๗ คำ�พิพากษาคดี Salgo v
Leland Stanford Jr University Board of Trustees 1957
ได้วางหลักเพิ่มเติมว่าความยินยอมนั้นต้องเป็นความ
ยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าว หรือ informed consent คือ
ต้องมีการแจ้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้
ใช้วจิ ารณญาณว่าจะรับการรักษานัน้ ๆ หรือไม่ และคดีนี้
เป็นครั้งแรกที่มีการใช้คำ�ว่า informed consent
สำ�หรับในประเทศไทยการขอความยินยอมใน
การรักษาพยาบาลก่อนปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มกี ารปฏิบตั กิ นั
มาต่อเนื่องยาวนานหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชา
จรรยาแพทย์ เนื่องจากเป็นหลักจริยศาสตร์สากล และ
กลายเป็นจารีตประเพณีในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในไทย โดยมีรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเรื่องสิทธิในชีวิตและ
ร่างกายไว้จนกระทั่ง พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ได้บงั คับใช้ ซึง่ เป็นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
ฉบับแรกทีม่ หี ลักกฎหมายเรือ่ ง”ความยินยอมทีไ่ ด้รบั การ
บอกกล่าว”บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
มาตรา ๘ ในการบริ ก ารสาธารณสุ ข บุ ค ลากรด้ า น
สาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการ
จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด
และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้
บริการนั้นมิได้
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการ
เพราะเหตุที่ผู้รับบริการปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควร
บอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เว้นแต่
เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผูร้ บั บริการอยูใ่ นภาวะทีเ่ สีย่ งอันตรายถึงชีวติ
และมีความจำ�เป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน
(๒) ผูร้ บั บริการไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะรับทราบข้อมูล
ได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูป้ กครอง ผูป้ กครอง
ดูแล ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี
รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้
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และต่อมาพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิตพ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้
- ข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนการรักษา (procedure)
รับรองสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชในเรื่องความยินยอมที่ได้รับ
- ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
การบอกกล่าวไว้ด้วย ซึ่งถึงแม้ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการ รักษาเมือ่ เทียบกับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั (risk and benefit)
ทางจิตเวชแต่การบำ�บัดรักษาพยาบาลและการรับไว้รกั ษา
- ข้อมูลเกีย่ วกับทางเลือกการรักษาอืน่ (alternaตัวในสถานพยาบาลก็ตอ้ งเป็นไปตามหลักความยินยอม tive treatment)
ทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าวเช่นกัน เว้นแต่เป็นกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยขาด
สำ�หรับเนือ้ หาทีค่ วรเปิดเผยต่อผูป้ ว่ ยนัน้ ในตำ�รา
ความสามารถในการตัดสินใจหรือผู้ป่วยที่เป็นอันตราย ชีวจริยศาสตร์แบ่งลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลเป็นสาม
รูปแบบ๑  ได้แก่
มาตรา ๒๑ การบำ�บัดรักษาจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อผู้ป่วย
- Professional practice standard
ได้รับการอธิบายเหตุผลความจำ�เป็นในการบำ�บัดรักษา เปิดเผยเนื้อหาสาระในระดับเดียวกันกับที่ผู้ประกอบ
รายละเอียดและประโยชน์ของการบำ�บัดรักษาและได้รบั วิชาชีพคนอืน่ ๆเ ปิดเผย เช่น ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้บอ่ ย
ความยินยอมจากผูป้ ว่ ยเว้นแต่เป็นผูป้ ว่ ยตามมาตรา ๒๒ ตามความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ถ้าต้องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถาน
- Hypothetical reasonable person
บำ � บั ด รั ก ษา ความยินยอมตามวรรคหนึ่งต้อ งทำ�เป็น standard เปิดเผยเนื้อหาสาระตามที่คนธรรมดาทั่วไป
หนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ
ต้องการรู้ ซึ่งเมื่อมีคดีเกี่ยวกับความยินยอมที่ไม่ชอบ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือขาด ด้ ว ยกฎหมายเกิ ด ขึ้ น ศาลในประเทศอเมริ ก ามั ก จะ
ความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการ ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์นี้มากกว่าหลัก
บำ�บัดรักษา ให้คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง professional standard เช่น ผลข้างเคียงทีม่ ผี ลเสียรุนแรง
ผูพ้ ทิ กั ษ์ ผูอ้ นุบาล หรือผูซ้ งึ่ ปกครองดูแลบุคคลนัน้ แล้วแต่ ถึงแม้จะเกิดได้น้อยแพทย์ก็ต้องแจ้งให้กับผู้ป่วยทราบ
กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน
เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจว่ารับความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ก่อน
หนังสือให้ความยินยอมตามวรคสองและวรรคสาม ให้ เข้ารับการรักษาซึ่งในคดี Canterburry v. Spencer ในปี
เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำ�หนดโดยประกาศใน ๑๙๗๒ ศาลสูงอเมริกาพิพากษาให้แพทย์แพ้คดีละเมิด
ราชกิจจานุเบกษา
เนือ่ งจากไม่ได้แจ้งให้ผปู้ ว่ ยทราบก่อนว่าการผ่าตัดกระดูก
สันหลังอาจทำ�ให้เกิดภาวะอัมพาตครึง่ ล่างได้ เนือ่ งจากถ้า
องค์ประกอบของความยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าว ผูป้ ว่ ยได้รบั การแจ้งข้อมูลนีก้ อ่ น ผูป้ ว่ ยก็อาจจะไม่ยอมเข้า
ความยินยอมที่ได้รับตามหลักความยินยอมที่ได้รับการ รับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยง
บอกกล่าวจะสมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
- Subjective standard แพทย์เปิดเผย
๕ ประการ๑ ได้แก่
เนือ้ หาโดยพิจารณาจากความรับรูค้ วามเข้าใจของผูป้ ว่ ย
- การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)
เป็นราย ๆ ไป เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยแต่ละคนอยูใ่ นสังคมคนละ
- ความเข้าใจข้อมูล (Understanding)
แบบกัน หรือมีความเชือ่ พืน้ ฐาน การเลีย้ งดูทแี่ ตกต่างกัน
- ความสมัครใจ (Voluntariness)
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามกังวลมากอาจต้องการทราบข้อมูลให้มาก
- ความสามารถในการตัดสินใจ (Competence) ทีส่ ดุ แพทย์ทรี่ กั ษาจึงควรพิจารณาเป็นราย ๆ ว่าควรเปิด
- การให้ความยินยอม (Consent)
เผยข้อมูลเรื่องใดในระดับใดให้กับผู้ป่วยรับรู้
สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้
ความเข้าใจข้อมูล (Understanding) เพื่อให้     
การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) การแจ้งข้อมูล ผูป้ ว่ ยสามารถใช้สทิ ธิของตนได้เต็มที่ แพทย์ควรมัน่ ใจว่า
เพื่อขอความยินยอมนั้นควรประกอบไปด้วย
ผู้ป่วยมีความเข้าใจในข้อมูลที่ตนได้ให้ไป โดยการสร้าง
- ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย (diagnosis)
บรรยากาศที่เหมาะสมแก่การ counseling เช่น การจัด
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สภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและสามารถซักถาม แพ่งบัญญัติให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ ๒๐ ปี๒ ใน
ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ขณะที่กฎหมายมรดกกำ�หนดให้ผู้เยาว์ทำ�พินัยกรรมได้
รวมทัง้ กำ�จัดข้อบกพร่องทีอ่ าจเกิดจากการสือ่ สารออกไป เมื่ออายุ ๑๕ ปี๓ และกฎหมายเลือกตั้งกำ�หนดให้บุคคล
เช่น การใช้ล่ามที่เข้าใจภาษาของทั้งแพทย์และผู้ป่วย
ธรรมดามีสิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุ ๑๘ ปี๔ เป็นต้น
ความสมัครใจ (Voluntariness) ถึงแม้ผู้ป่วย
การพิ จ ารณา competency ของผู้ ป่ ว ย
จะเข้าใจเนือ้ หาสาระของการตรวจวินจิ ฉัยและการรักษา ต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ หรือเรียกได้ว่าการพิจารณา
แล้ว ผูป้ ว่ ยก็ตอ้ งไม่อยูภ่ ายใต้การถูกบังคับหรือขูเ่ ข็ญด้วย competency นัน้ มีลกั ษณะจำ�เพาะต่อเนือ้ หาเฉพาะอย่าง
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะทำ�ให้การตัดสินใจไม่เป็นไปตามที่ตน หรือ task-specific กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงเจตนา
ต้องการ ไม่วา่ จะเป็นจากแพทย์ หรือจากบุคคลภายนอก ให้ความยินยอมได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็น incompetent
เช่น ญาติ นายจ้าง หรือผู้ออกค่ารักษาพยาบาล ในกรณี person และผู้เยาว์ (minor) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียด
ทีม่ คี วามขัดแย้งเกิดขึน้ แพทย์ควรเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้ ในส่วนของข้อยกเว้นของหลักความยินยอม
ตัดสินใจในขณะบุคคลภายนอกไม่อยู่ในห้องตรวจ
การให้ความยินยอม (Consent) หลังจาก               
ความสามารถในการตัดสินใจ (Competence) ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลทางการแพทย์และได้ตัดสินใจ
ความสามารถของบุคคลสามารถพิจารณาได้หลายแง่มมุ แล้ว การให้ความยินยอมจะมีผลเมื่อมีการแสดงออกซึ่ง
เช่น ความสามารถในการทำ�งาน ความสามารถในการทำ� ความยินยอมนั้น โดยอาจจะออกมาในรูปแบบที่ชัดแจ้ง
นิติกรรมทางแพ่ง ในบทความนี้จะพิจารณาเฉพาะความ (explicit) ไม่ว่าจะเป็นการบอกด้วยปากเปล่าหรือการ
สามารถในการตัดสินใจในการให้ความยินยอมในการ เขียน หรือโดยปริยาย (implied) เช่น การยอมให้แพทย์
รักษาพยาบาลเท่านัน้ ซึง่ ในการทำ�ความเข้าใจเรือ่ งความ ตรวจโดยการนอนบนเตียง การยื่นแขนให้ทำ�การเจาะ
สามารถในการตัดสินใจ มีค�ำ ศัพท์ทจี่ ะต้องทำ�ความเข้าใจ เลือด พึงสังเกตว่าขั้นตอนการให้ความยินยอมนั้นเป็น
ได้แก่ capacity และ competency ซึง่ บางครัง้ คำ�สองคำ�นี้ เพียงส่วนหนึ่งของความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว
อาจใช้แทนกันได้ แต่ในตำ�รากฎหมายการแพทย์หรือ       ไม่ได้เป็นสาระสำ�คัญ ถึงแม้ผู้ป่วยจะได้ลงลายมือชื่อ
ชีวจริยศาสตร์มักจะแยกพิจารณาดังนี๒้
ในเอกสารให้ความยินยอมในการตรวจหรือรักษา แต่                  
- Capacity เป็นความสามารถในความเป็นจริง ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วการให้บริการ ก็ถอื ว่าความ
ผู้ที่ประเมินความสามารถคือบุคลากรทางการแพทย์ว่า                                                                                       ยินยอมทีไ่ ด้มานัน้ บกพร่อง ไม่ครบองค์ประกอบของความ
ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหนึ่ง ๆ มากน้อยขนาด ยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว
ไหน สามารถใช้ความคิดเชิงนามธรรม หรือตัดสินใจได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ ซึง่ ปัจจัยทีม่ กั จะมีผลถึงความ ข้อยกเว้นของหลักความยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าว
สามารถ ได้แก่ โรคทางจิตเวช โรคของระบบประสาท        
มี บ างกรณี ที่ แ พทย์ ส ามารถทำ � การรั ก ษา
ส่วนกลาง
พยาบาลผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมและไม่
- Competency เป็ น ความสามารถในทาง เป็นการผิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ง
กฎหมาย ซึ่งอาจจะถูกกำ�หนดโดยกฎหมายลายลักษณ์ เหตุทจี่ ะทำ�ให้แพทย์ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักความยินยอม
อักษร เช่น อายุที่ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ หรือคำ�พิพากษา ที่ได้รับการบอกกล่าวมักเป็นเรื่องประโยชน์ที่เหนือกว่า
ของศาลที่สั่งให้บุคคลหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถทั้งนี้ autonomy ของแต่ละบุคคลเช่น ประโยชน์ที่จะเกิดกับ
กฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศในเรื่องความสามารถย่อม สาธารณชนในกรณีของผูป้ ว่ ยจิตเวชทีม่ ภี าวะอันตรายหรือ
แตกต่างกันไปหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกัน กฎหมายที่ ในกรณีทแี่ พทย์ไม่สามารถดำ�เนินการขอความยินยอมได้
กำ�หนดเรือ่ งความสามารถของบุคคลก็อาจแตกต่างกันได้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยไม่มคี วามสามารถในการให้ความยินยอม
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ เช่น กฎหมาย เช่น ผู้ป่วยอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนและไม่รู้สึกตัว
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ในกรณีเหล่านี้แพทย์จำ�ต้องให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ไปก่อนตามหลัก beneficence หรือยึดประโยชน์สูงสุด
(best interest) ของผู้ป่วยเป็นหลัก
ในกรณี ที่ ไ ม่เร่งด่วนและผู้ป่วยยังไม่มีค วาม
สามารถในการให้ความยินยอมได้แก่ ผูเ้ ยาว์ (minor) ผูท้ ี่
อาจให้ความยินยอมแทนผูเ้ ยาว์ได้ คือ ผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์
หรื อ อาจเป็ น ผู้ ที่ ดู แ ลผู้ เ ยาว์ โ ดยได้ รั บ มอบหมายจาก              
ผู้ปกครอง เช่น ญาติที่ผู้เยาว์มาพักอาศัยอยู่ด้วย หรือครู
อาจารย์ที่โรงเรียน เนื่องจากหลักจริยศาสตร์การแพทย์
สันนิษฐานว่าผู้ปกครองจะตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เยาว์เสมอ ดังนั้นถ้าแพทย์เห็นว่าการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ เช่น การ
ปฏิเสธการรักษาทีจ่ �ำ เป็น หากไม่ได้รบั การรักษาผูป้ ว่ ยอาจ
มีอันตรายถึงชีวิต แพทย์สามารถให้การรักษาแก่ผู้เยาว์
ได้เลย โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงความยินยอมของผู้ปกครอง
ยกตัวอย่างเช่น คดี Jehovah’s witness ในอเมริกาซึ่ง                 
ผู้ ป กครองปฏิ เ สธการให้ เ ลื อ ดกั บ ผู้ เ ยาว์ โ ดยอ้ า งหลั ก
ศาสนา ศาลในอเมริกาได้ตัดสินให้แพทย์สามารถรักษา
ผูเ้ ยาว์โดยการให้เลือดได้ เพือ่ พิทกั ษ์ประโยชน์ของผูเ้ ยาว์
ในกรณีผเู้ ยาว์ทมี่ อี ายุและวุฒภิ าวะในระดับพอ
สมควรที่อาจให้ความยินยอมในการรักษาได้เองซึ่งตำ�รา
ชีวจริยศาสตร์จะเรียกผู้เยาว์เหล่านี้ว่า mature minor,
emancipated minor ผู้เยาว์เหล่านี้สามารถให้ความ
ยินยอมในการรักษาได้ด้วยตนเอง โดยในบางประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายกำ�หนดอายุของผู้เยาว์ที่
ให้ความยินยอมเอาไว้ชดั เจน ซึง่ อาจจะเป็น ๑๖, ๑๗, ๑๘
ปีขึ้นไปตามแต่ละรัฐจะกำ�หนด หรือมีกฎหมายให้ผู้เยาว์
ให้ความยินยอมได้เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในการรักษา
แล้ว๓ สำ�หรับในประเทศไทย ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรกำ�หนดอายุของผู้เยาว์ที่สามารถให้ความยินยอม
ในการรักษาเอาไว้แต่มีคำ�ประกาศสิทธิผู้ป่วยที่ออกมา
โดยองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพรับรองสิทธิของผู้ป่วยที่อายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปีว่า

ในทางปฏิบัติ แพทย์จะพิจารณาถึงปัจจัยของ
ตัวผู้เยาว์และระดับความซับซ้อนของการรักษาที่ให้ เช่น
ถ้าเป็นการรักษาที่ไม่ซับซ้อน เช่น การทำ�แผล การให้ยา
รักษาการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ผู้เยาว์ก็อาจให้ความ
ยินยอมได้เอง แต่ในกรณีการรักษาทีม่ ลี กั ษณะ invasive
เช่น การผ่าตัด หรือการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพือ่ ให้ยา
เคมีบำ�บัด แพทย์ผู้ให้การรักษาจะดำ�เนินการแจ้งให้ผู้
ปกครองของ      ผู้เยาว์รับทราบถึงความเจ็บป่วย รวมทั้ง
ขอความยินยอมในการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ให้การรักษานั้น ๆลักษณะดังกล่าวอาจเทียบเคียงได้กับ
การทำ�นิติกรรมของผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ผู้เยาว์สามารถทำ�นิติกรรมได้เมื่อนิติกรรม
นัน้ สมแก่ฐานะนุรปู แห่งตนและเป็นการอันจำ�เป็นในการ
ดำ�รงชีพ
ในกรณีผปู้ ว่ ยทีข่ าดความสามารถโดยสภาพ เช่น
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ ยูใ่ นสภาพ bed ridden เมือ่
ผู้ป่วยมีการเจ็บป่วยครั้งใหม่เกิดขึ้น การที่แพทย์ปรึกษา
ญาติถึงแนวทางการรักษานั้น ญาติของผู้ป่วยเป็นเพียง
ผู้ให้ความคิดเห็น ถ้าแนวทางการตัดสินใจของญาติเป็น
ไปในทางทีเ่ ป็นผลเสียกับตัวผูป้ ว่ ย เช่น ขอกลับบ้านทัง้ ๆที่
ผูป้ ว่ ยยังต้องอาศัยเครือ่ งช่วยหายใจ หรือผูป้ ว่ ยยังต้องได้
รับยาทางหลอดเลือดดำ� แพทย์สามารถให้การรักษาโดย
อิงหลัก beneficence หรือยึดประโยชน์ของตัวผูป้ ว่ ยเป็น
หลักในการพิจารณาการรักษาพยาบาล ซึง่ ในต่างประเทศ
ผูป้ ว่ ยมักจะมอบหมายให้ญาติทสี่ นิททีส่ ดุ เป็น surrogate
decision making โดยการทำ�เป็นหนังสือไว้ว่าในกรณีที่
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ตัดสินใจแทน
ในกรณีนี้แพทย์จะเคารพการตัดสินใจของญาติที่เป็น                  
ผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วย
กรณี ที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ย กเว้ น ให้ แ พทย์
สามารถรักษาผูป้ ว่ ยได้โดยไม่ตอ้ งรับความยินยอม ได้แก่
กรณีผปู้ ว่ ยตามมาตรา ๒๒ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐. บิดา มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอาจใช้สทิ ธิแทน มาตรา ๒๒ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใด
ผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ผู้บกพร่อง กรณีหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ ป็นบุคคลทีต่ อ้ งได้รบั การบำ�บัดรักษา
ทางกายหรือจิต
(๑) มีภาวะอันตราย
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เวชบันทึกศิริราช

บทความทั่วไป

(๒) มีความจำ�เป็นต้องได้รับการบำ�บัดรักษา
โดยคำ�นิยามของคำ�ว่า ภาวะอันตราย และ ความจำ�เป็น
ต้องได้รับการบำ�บัดรักษาอยู่ในมาตรา ๓
“ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มี
ความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อ
ให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
ของตนเองหรือผู้อื่น
“ความจำ�เป็นต้องได้รบั การบำ�บัดรักษา” หมายความว่า
สภาวะของผูป้ ว่ ยซึง่ ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้
ความยินยอมรับการบำ�บัดรักษาและต้องได้รบั การบำ�บัด
รักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันหรือบรรเทามิให้ความผิดปกติ
ทางจิตทวีความรุนแรงหรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น

แพทย์ใช้ความระมัดระวังเพียงพอในการรักษาหรือไม่
หรือได้ทำ�การรักษาตามมาตรฐานของวิชาชีพหรือไม่ ไม่
เหมือนกับกรณีของศาลต่างประเทศที่มักพิจารณาตั้งแต่
ประเด็นการให้ความยินยอมในการรักษา ซึง่ ถึงแม้แพทย์
จะปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมได้มาตรฐาน แต่เมื่อความเสีย
หายเกิดจากผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยอาศัย
ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือกระบวนการขอความยินยอมไม่ถกู
ต้อง แพทย์ก็มีความผิด
ถึงแม้การไม่ปฏิบัติตามหลักความยินยอมที่ได้
รับการบอกกล่าวอาจจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญาหรือแพ่ง แต่การกระทำ�ดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำ�
ทีผ่ ดิ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนัน้ แพทย์
อาจจะถูกลงโทษทางจริยธรรมโดยแพทยสภาได้

ผลของความยินยอมที่ไม่ครบองค์ประกอบ
ในกฎหมายไทย ไม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
ที่บัญญัติไว้ว่าการที่แพทย์ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดย
ไม่ได้รับความยินยอมนั้นจะเกิดผลเสียอย่างไรต่อแพทย์
บ้าง เนื่องจากมาตรา ๘ ของพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ กำ�หนดเพียงว่าจะให้บริการทางสาธารณสุขเมื่อ
ผู้รับบริการไม่ยินยอมไม่ได้ ในขณะที่ต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา การรักษาพยาบาลโดยมีข้อบกพร่องเรื่อง
informed consent จะทำ�แพทย์มีความผิดฐาน battery
(ทำ�ร้ายร่างกาย) ถึงแม้แพทย์จะได้รักษาตามมาตรฐาน
แล้วก็ตาม สำ�หรับประเทศไทยการนำ�กฎหมายอาญาฐาน
ทำ�ร้ายร่างกายมาใช้ยงั เป็นปัญหาในทางทฤษฎีกฎหมาย
อาญาว่าการกระทำ�ของแพทย์หรือการรักษาพยาบาล
ถือว่าเป็นการทำ�ร้ายร่างกายทุกกรณีหรือไม่ หรือความ
ยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดอาญาในระบบกฎหมาย
ไทยหรือไม่ สำ�หรับคดีแพ่งซึ่งมักเป็นกรณีละเมิด การ
พิจารณาคดีในประเทศไทยมักมีประเด็นข้อพิพาทอยู่ที่

สรุป
แพทย์มีความจำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจหลัก
การของหลักความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวรวมทั้ง
ข้อยกเว้นต่างๆเพือ่ ให้สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
ถูกต้องตามหลักจริยศาสตร์ทางการแพทย์ และสามารถ
นำ�แนวคิดที่ได้มาพิจารณาปัญหาทางจริยศาสตร์ที่เกิด
ขึ้นระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และหาทางออกของปัญหา
โดยมีเหตุผลทางจริยศาสตร์รองรับ
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