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1. รูแ้ละอธบิายหลกัของการใหค้วามยนิยอม
ทางการแพทย์

2. ความหมายของการใหค้วามยนิยอม

3. สามารถน าหลกัการใหค้วามยนิยอมไปใชไ้ด ้
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม



Informed Consent

ความยนิยอมโดยไดร้บัค าบอกกลา่ว



ความยนิยอมไมเ่ป็นละเมดิ
(volenti non fit injuria) 

◼ หลักกฎหมายทั่วไป

◼ การทีแ่พทยส์ามารถกระท าตอ่เนือ้ตวัผูป่้วยได ้

โดยไมม่คีวามผดิอาญา เป็นขอ้ยกเวน้ความผดิ

ไวใ้ห ้แตต่อ้งอยูภ่ายใตห้ลกัของ พ.ร.บ. วา่ดว้ย

ขอ้สญัญาอนัไมเ่ป็นธรรม มาตรา 8 

◼ โดยมหีลักวา่ ถา้ความยนิยอมนัน้ท าใหเ้กดิ

อนัตรายแกช่วีติ รา่งกาย หรอือนามยัของผูใ้ห ้

ความยนิยอม ถอืวา่ความยนิยอมนัน้ตกเป็นโมฆะ



https://www.tmc.or.th/news_file/jour
nal37/journal_vol37_2-35.pdf
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8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94

%E0%B9%90.pdf



หลกัการใหค้วามยนิยอมในทางอาญา 
ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่1403/2508

1. ตอ้งเป็นความยนิยอมทีบ่รสิทุธิ ์คอืไดม้าโดยชอบ 

มไิดเ้ป็น การถกูหลอกลวง กลฉอ้ฉล ถกูขม่ขู ่

ส าคญัผดิ หรอื ดว้ยวธิกีารประการหนึง่ประการใดที่

ไมช่อบดว้ยกฎหมาย

2. ตอ้งเป็นความยนิยอมทีไ่ดจ้ากผูป่้วย ซึง่มคีวาม

สามารถในการใหค้วามยนิยอม 

3. ตอ้งเป็นความยนิยอม ทีม่อียูต่ลอดเวลา 

4. ตอ้งไมข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดงีาม 

ของสงัคม 



หลกัการใหค้วามยนิยอมในทางแพง่

1. มวีตัถปุระสงคท์ีไ่มเ่ป็นขอ้หา้มชดัแจง้โดย

กฎหมาย 

2. ไมเ่ป็นการพน้วสิยั หมายถงึ วตัถปุระสงคท์ี่
เหลวไหล เป็นไปไมไ่ด ้ใชบ้งัคบักนัไมไ่ดจ้รงิ

3. ไมเ่ป็นการขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและ

ศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 



4. ตอ้งเป็นการแสดงเจตนาอยา่งแทจ้รงิ มไิดเ้กดิ

จากการแสดงเจตนาลอ่ลวง ส าคญัผดิใน

สาระส าคญั ถกูกลฉอ้ฉล ถกูขม่ขู ่

5. ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งมคีวามสามารถตาม

กฎหมาย 

6. จะตอ้งกระท าใหถ้กูตอ้งตามแบบทีก่ฎหมาย

ก าหนด 

7. ตอ้งมอียูต่ลอดเวลาทีใ่หก้ระท าประการหนึง่

ประการใด



พ.ร.บ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

◼ ม.8 วรรค 1

การบรกิารสาธารณสขุ บคุลากรดา้นสาธารณสขุตอ้งแจง้
ขอ้มลูดา้นสขุภาพใหผู้รั้บบรกิารทราบอยา่งเพยีงพอทีจ่ะตดัสนิใจ
รับหรอืไมรั่บบรกิาร กรณีผูรั้บบรกิารปฏเิสธ จะใหบ้รกิารนัน้มไิด ้

พ.ร.บ. สขุภาพจติ  พ.ศ. 2551

◼ ม.21 วรรค 1 การบ าบดัรักษาตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วย

◼ ม.21 วรรค 2 ถา้ตอ้งรับผูป่้วยไวใ้นสถานพยาบาลของรัฐ ความ
ยนิยอมตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูป่้วยเป็นส าคญั

◼ ม. 21 วรรค 3 ผูป่้วยอายไุมถ่งึ ๑๘ ปีหรอืขาดความสามารถใน
การตดัสนิใจใหค้วามยนิยอม ใหคู้ส่มรส ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน 
ผูป้กครอง ผูพ้ทิักษ์ ผูอ้นุบาล เป็นผูใ้หค้วามยนิยอมแทน



แบบของความยนิยอม

1. ดว้ยวาจา

2. เป็นลายลักษณ์อกัษร

3. โดยปรยิายหรอืการแสดงออก



ผูใ้หค้วามยนิยอม

1. ผูบ้รรลนุติภิาวะ  คอื ผูท้ีม่อีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์หรอื 

เมือ่มกีารสมรสแลว้

1.1 มสีตสิมัปชญัญะปกติ

1.1.1 ใหค้วามยนิยอมโดยตรง

1.1.2 ตัง้ผูแ้ทนโดยการมอบอ านาจ

1.2 สตสิมัปชญัญะไมส่มบรูณห์รอืไรส้ตสิมัปชญัญะ

1.2.1 คนไรค้วามสามารถ

1.2.2 คนเสมอืนไรค้วามสามารถ



2. ผูเ้ยาว์

2.1 ผูเ้ยาวโ์ดยแท ้ ต า่กวา่ 10 ปี

2.2 ผูเ้ยาวท์ีอ่าจเขา้ใจการกระท าได ้

2.2.1 ผูเ้ยาวท์ีอ่ายกุวา่ 10 ปี แตไ่มเ่กนิ 15 ปี

2.2.2 ผูเ้ยาวท์ีอ่ายกุวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี



3. ผูท้ีไ่มรู่ส้กึตวั

3.1 ไมรู่ส้กึตวัและไมไ่ดแ้สดงความยนิยอมไว ้

ลว่งหนา้ในขณะทีย่งัรูส้กึตวัด ีจ าเป็นตอ้งใหท้ายาท

เป็นผูใ้หค้วามยนิยอมแทนอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

3.2 ไมรู่ส้กึตวั ณ เวลาทีรั่บการตรวจรักษาหรอื

ด าเนนิการทางการแพทยแ์ตไ่ดท้ าหนังสอืมอบอ านาจ

หรอืแสดงเจตนาในเรือ่งการรักษาพยาบาลไวก้อ่น

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าตาม

เจตนารมณ์



อายทุีใ่หค้วามยนิยอมไดเ้ป็น
เทา่ไหรก่นัแน ่18 หรอื 20 ปี?

◼ ประเด็น คอื ความยนิยอมในทางอาญาเป็นคน
ละเรือ่งกบัความยนิยอมในการท านติกิรรม
ในทางแพง่

◼ การใหค้วามยนิยอมในการรักษาพยาบาลถอืวา่
เป็นการท านติกิรรม จงึมคีนคดิไปถงึวา่เมือ่เป็น
การท านติกิรรม ประเด็นเรือ่งการบรรลนุติภิาวะ
จะเขา้มสีว่นท าใหน้ติกิรรมนัน้ไมส่มบรูณ์ หรอื
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย



ความยนิยอมเป็นการท านติกิรรม
ศ.นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย์

◼ ความยนิยอม (Consent) เป็นการท านติกิรรม 

◼ เป็นการด าเนนิการทัง้สองฝ่าย 

◼ ตอ้งเขา้หลักเกณฑใ์นเรือ่งการท านติกิรรม

◼ ตอ้งมคีวามสามารถในการท านติกิรรม 

◼ ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจสิง่ทีก่ าลงัท าอยู ่



นติกิรรม

หมายความวา่ การใด ๆ อนักระท าลงโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย และดว้ยใจสมัครมุง่โดยตรง
ตอ่การผกูนติสิมัพันธข์ึน้ ระหวา่งบคุคลเพือ่จะ
กอ่การเปลีย่นแปลง โอน สงวน หรอืระงับซึง่
สทิธิ (ปพพ. มาตรา 149)



1. เป็นการกระท าของบคุคล

2. เป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย หมายถงึ ตอ้งไมข่ดัตอ่
กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

3. ตอ้งท าโดยสมัครใจ กระท าไปโดยความสมัครใจของตนเอง คอื 
มเีจตนาทีจ่ะท า เป็นอสิระ มจีติส านกึรูส้กึผดิชอบในขณะกระท า
นติกิรรมนัน้

4. มเีป้าหมายหรอืวัตถปุระสงคท์ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลทางกฎหมาย 

5. เป็นผลผกูนติสิมัพันธ์ ระหวา่งบคุคลกบับคุคล อาจเป็นบคุคล
ธรรมดา หรอืนติบิคุคลก็ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งสองฝ่าย

6. ผลนัน้ท าใหเ้กดิความเคลือ่นไหวแหง่สทิธ ิคอื มกีาร กอ่ 
เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงับ ซึง่สทิธิ (บคุคลสทิธแิละ
ทรัพยสทิธ)ิ



◼ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 
21 ไดว้างหลักไวว้า่ นติกิรรมทีผู่เ้ยาวไ์ดท้ าลง
ถอืวา่เป็นโมฆยีะ (คอืสามารถบอกลา้งได ้และ
ถา้บอกลา้งก็จะท าใหน้ติกิรรมนัน้เป็นโมฆะ คอื
เสยีเปลา่มาตัง้แตแ่รก ไมม่คีวามผกูพันตาม
กฎหมาย)

◼ การใหค้วามยนิยอมเป็นการท านติกิรรม คนสว่น
ใหญอ่นุมานเอาอายทุีใ่หค้วามยนิยอมไดค้อื 20
ปี (คอืเป็นอายทุีบ่รรลนุติภิาวะ)



การใหค้วามยนิยอมมใิชก่ารท านติกิรรม 
ศ.แสวง บญุเฉลมิวพิาส

◼ การใหค้วามยนิยอม จงึไมอ่ยูใ่นบงัคบัของ

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 21 

◼ การทีแ่พทยสภาก าหนดความยนิยอมใน

เรือ่งการรักษาพยาบาลเป็นอาย ุ18 ปี จงึไมข่ดั

กบัหลกัผูเ้ยาวท์ านติกิรรมตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมกอ่น



https://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/1-2/09_Sawaeng.pdf

https://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/1-2/09_Sawaeng.pdf


หลกัความยนิยอมทางการแพทย์
ม ี3 องคป์ระกอบ

1. ขอ้มลูทางการแพทย ์(Information)

2. ความสมัครใจของผูป่้วย (Consent or 
voluntariness)

3. ความสามารถในการเลอืกตดัสนิใจของผูป่้วย
(Competence)

http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/v4347.html#:~:text=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8
%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B
9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%
B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20(informed%20consent)%20%E0%B8%A8,%E0%B9%80%E0%B8%81
%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8

7%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5



1. ขอ้มลูทางการแพทย ์
(Information)

◼ การวนิจิฉัยโรค

◼ วธิกีารทีแ่พทนต์รวจรักษา

◼ อตัราเสีย่ง อนัตราย หรอืผลรา้ยทีอ่าจเกดิขึน้จากการตรวจรักษา 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งอธบิายหรอืบอกกลา่วถงึอนัทีม่คีวามรุนแรงถงึ
ขัน้บาดเจ็บสาหัสพกิารหรอืตายหรอืทีม่โีอกาสเกดิขึน้ไดบ้อ่ย

◼ ความคาดหวงัในความส าเร็จ มโีอกาสมากนอ้ยเพยีงใด

◼ การพยากรณ์โรค คอื ถา้ผูป่้วยไมไ่ดรั้บการตรวจรักษาตามวธิกีาร
ของแพทยท์ีบ่อกกลา่วไว ้ตอ่ไปภาวะของผูป่้วยจะเป็นอยา่งไร

◼ ถา้ไมต่รวจรักษาโดยวธิขีองแพทยท์ีบ่อกกลา่วไวนั้น้ จะมวีธิอีืน่
ทีเ่ป็นทางเลอืกส าหรับผูป่้วย อกีหรอืไม ่และมอีตัราเสีย่งหรอื
ผลส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใด อาจมบีางกรณีทีแ่พทยส์ามารถท า
การตรวจรักษาไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วย



2. ผูป่้วยยนิยอมอยา่งสมคัรใจ
(Consent)

◼ มกีารแสดงออกซึง่ความยนิยอมโดยเปิดเผยหรอืโดยปรยิาย

◼ ความยนิยอมนัน้ตอ้งปราศจากการขม่ขู ่บงัคบั หลอกลวงหรอื
ส าคญัผดิ

◼ ผูย้นิยอมสามารถรับผดิชอบตนเองได ้

◼ ความยนิยอมตอ่สิง่หนึง่ไมร่วมถงึสิง่อืน่ทีเ่พิม่เตมิหรอืแตกตา่ง
ออกไป

◼ ความยนิยอมตอ้งมกีารแสดงออกกอ่น และคงมอียูต่ลอดเวลาที่
มกีารกระท า

◼ ความยนิยอมนัน้ ตอ้งไมข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรม
อนัดขีองประชาชน



3. ผูป่้วยสามารถใหค้วามยนิยอมได้
(Competence)

◼ ตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะรับรูข้อ้มลู เขา้ใจในเหตแุละผล 
เลอืกและตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม

◼ ผูป่้วยทีไ่มส่ามารถรับรูข้อ้เท็จจรงิเลอืกตดัสนิใจและ
รับผดิชอบกบัตวัเองได ้(incompetence to 
inform) กลา่วคอื ไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมดว้ย
ตนเองได ้จ าตอ้งมบีคุคลอืน่ใหค้วามยนิยอมในการ
ตรวจรักษาหรอืลงนามแทนผูป่้วย (proxy consent) 
ซึง่ในกฎหมายไทยก็ไดร้ะบถุงึตวับคุคลผูม้อี านาจท า
การแทนผูป่้วยไวห้ลายกรณี แตก่็มบีางกรณีทีอ่นุโลม
ท ากนัโดยเขา้ใจเอาเอง



แมห้นังสอืยนิยอมจะมคีวามสมบรูณม์ากเพยีงใด 
แพทยห์รอืโรงพยาบาลพงึตระหนักไวเ้สมอวา่ การที่
ผูป่้วยยนิยอมใหแ้พทยท์ าการตรวจรักษา มไิด ้
หมายความวา่ผูป่้วยยนิยอมใหแ้พทยก์ระท าการโดย
ประมาทไดด้ว้ย ขอ้ความในหนังสอืยนิยอมเพิม่เตมิวา่ 
หากเกดิความเสยีหายขึน้ ผูป่้วยจะไมท่ าการฟ้องรอ้ง 
จงึไมม่ผีลในทางกฎหมายและขดักบักฎหมายโดยชดั
แจง้ดว้ย เพราะใน ป.พ.พ. มาตรา 373 บญัญัตไิวว้า่ 
“ความตกลงท าไวล้ว่งหนา้เป็นขอ้ความยกเวน้ มใิห ้
ลกูหนีต้อ้งรับผดิชอบ เพือ่กลฉอ้ฉลหรอืความประมาท
เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของตนนัน้ ทา่นวา่เป็นโมฆะ”



สรปุหลกัปฏบิตัสิ าหรบัแพทย์
คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่10) เร ือ่งเสร็จที ่250/2546  

1. กรณีทีผู่ป่้วยเจ็บป่วยดว้ยประการใด ๆ และไมม่ี

ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนนิการทางการ

แพทยเ์ป็นการเรง่ดว่น เนือ่งจากอันตรายยังไม่

ถงึแกช่วีตินัน้ เจตนาของผูป่้วยเป็นสิง่ทีต่อ้ง

ยอมรับ แพทยจ์งึไมส่มควรด าเนนิการใด ๆ ที่

เป็นการขดัตอ่เจตนารมณ์ของผูป่้วยในเรือ่งการ

ด าเนนิการทางการแพทย์



2. กรณีทีก่ารป่วยเจ็บของผูป่้วยอยูใ่นขัน้ทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติของผูป่้วยดงักลา่ว 

แมผู้ป่้วยจะมเีจตนาอยา่งใดในการรักษา (no 

consent, document against to medical 

procedure) แพทยจ์ะตอ้งด าเนนิการทางการ

แพทย ์โดยยดึมาตรฐานทางการแพทยเ์ป็นหลกั

แมว้า่จะเป็นการขดัตอ่เจตนารมณ์ของผูป่้วยก็ตาม 



3. การทีแ่พทยย์ังคงยดึถอืเอาเจตนารมณ์หรอื

ความยนิยอม (informed consent) ของผูป่้วย

เป็นทีต่ัง้ โดยไมด่ าเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใด 

ในมาตรฐานทางการแพทย ์เพือ่ชว่ยชวีติผูป่้วย 

และตอ่มาผูป่้วยถงึแกค่วามตาย เชน่นี ้ยอ่มมี

ความผดิทางอาญาและจะตอ้งตามมาดว้ย

ความผดิในทางแพง่และจรยิธรรมรว่มดว้ย



บคุลากรทีท่ างานดา้นการแพทยจ์งึ
จ าเป็นตอ้งมทีักษะในการใหค้ าปรกึษาทีด่ี
โดยท าหนา้ทีเ่สมอืนผูช้ว่ยเหลอือ านวย
ความสะดวกในการใหค้นไขต้ดัสนิใจ
เทา่นัน้ ทัง้นี้ คนไขจ้ะตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจ
ดว้ยตนเองในทา้ยสดุ



ท าไมผูป่้วยถงึปฏเิสธการรกัษา  
รศ.นพ.พพิฒัน ์เชีย่ววทิย ์

◼ Doctor-patient relationship 

◼ Communication problem

◼ Side effects of treatment 

◼ Inadequate information 

◼ Psychiatric problems

◼ Denial

◼ No insight



การใหค้วามยนิยอมในศพ

◼ การ autopsy จะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บความ

ยนิยอมเป็นหนังสอืจากญาตหิรอืผูเ้กีย่วขอ้งทีม่ ี

สทิธใิหค้วามยนิยอมพรอ้มลงลายมอืชือ่แลว้ 

เทา่นัน้ ยกเวน้ การผา่ศพคดใีหด้ าเนนิการ

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาวา่

ดว้ยการชนัสตูรพลกิศพและกฎหมายอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 



ล าดบัสทิธกิารใหค้วามยนิยอม 
Autopsy

(1) คูส่มรสทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
(2) บตุรหรอืบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย หรอื 

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมกรณียังไมบ่รรลนุติภิาวะ 
(3) บดิาหรอืมารดา 
(4) พีน่อ้งรว่มบดิาและมารดาเดยีวกนั 
(5) พีน่อ้งรว่มบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั 
(6) ปู่  ยา่ ตา ยาย 
(7) ลงุ ป้า นา้ อา



กรณีศพไมม่ญีาต ิ

◼ ใหผู้อ้ านวยการหรอืหวัหนา้สถานพยาบาลนัน้ 
ลงลายมอืชือ่ใหค้วามยนิยอมแทนได ้

◼ ทัง้นีต้อ้งเป็นผูรั้บผดิตอ่ความเสยีหายใด ๆ อนั
อาจเกดิขึน้ในการตรวจศพครัง้นี ้

◼ สถานพยาบาลควรก าหนดเงือ่นไขกรณีศพไมม่ี
ญาตใิหช้ดัเจนและควรจัดท ารปูแบบหนังสอื
แสดงความยนิยอมของสถานพยาบาล 



ตวัอยา่ง
Consent Form










