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 มาตรการที�ใช้ควบคุมโรคระบาด

 การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยในสังคม 



มาตรการควบคมุโรคระบาด

1. การบังคบัตรวจผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นพาหะ 

2. การบังคบัให้แจ้งชื�อผู้ป่วยหรือผู้ตดิเชื�อโรคเอดส์

3. การกกับริเวณและแยกผู้ตดิเชื�อหรือผู้ป่วย

4. มาตรการในการบังคบัรักษาหรือป้องกนั 

5. การห้ามเดนิทางจากเขตมกีารระบาดเข้าเขตที�ยงัไม่มกีาร

ระบาดของโรค 



สรปุ

มาตรการควบคุมและป้องกนัการระบาดของโรค

ตามกฎหมาย ไม่อาจนํามาใช้กบักรณขีองโรคเอดส์



การค ุม้ครองสิทธิผ ูป่้วย

ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

มนุษย์ทุกคนมเีกยีรติศักดิ�และสิทธิ (dignity and rights)

และถือว่า บุคคลมสิีทธิในมาตรฐานการครองชีพที�เพยีงพอ

สําหรับการรักษาพยาบาล....



การค ุม้ครองสิทธิผ ูป่้วย

องคก์ารอนามยัโลก: หลกัการปฏิบติัเกี�ยวกบัสิทธิผ ูป่้วย

สิทธิได้รับบริการเพื�อสุขภาพ (the right to health care) 

สิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแพทย์ผู้รักษา (the right to information) 

สิทธิปฏิเสธการรักษา (the right to refuse treatment) 

สิทธิส่วนบุคคล (privacy right) 



การค ุม้ครองสิทธิผ ูป่้วย

ประเทศไทย: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวชิาชีพที�เกี�ยวกบั

สุขภาพ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 



สิทธิที�จะไดร้บับรกิารเพื�อสขุภาพ
(the  right  to  health  care)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 52 “บุคคลย่อมมสิีทธิเสมอกนั

ในการรับบริการทางสาธารณสุขที�ได้มาตรฐาน”

มาตรา 30 วรรค 2 “การเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม

ต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื�อง.... สภาพกาย

หรือสุขภาพ .....จะกระทาํมไิด้” 



ข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2526 หมวด 3 

ข้อ 10 ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลอืผู้ที�อยู่

ในระยะอนัตรายจากการเจบ็ป่วย  เมื�อได้รับการขอร้องและคงอยู่ในระยะ

ที�ช่วยได้ 

คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย  พ.ศ.2541

ข้อ 2 ผู้ป่วยมสิีทธิได้รับบริการจากผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพ

โดยไม่มกีารเลอืกปฏิบัตเินื�องจาก... ลกัษณะของความเจบ็ป่วย 



สิทธิที�จะรบัร ูข้อ้มลูข่าวสารจากแพทยผ์ ูร้กัษา
(the right  to information) 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 31 บุคคลย่อมมสิีทธิและเสรีภาพในสิทธิและร่างกาย 

  

คําประกาศสิทธิของผู้ป่วยข้อ 3 

ผู้ป่วยที�ขอรับบริการด้านสุขภาพมสิีทธิที�จะได้รับทราบข้อมูลอย่าง

เพยีงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพเพื�อให้ผู้ป่วย

สามารถเลอืกตดัสินใจในความยนิยอมหรือไม่ยนิยอมให้ผู้ประกอบวชิาชีพ

ด้านสุขภาพปฏิบัตต่ิอตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลอืรีบด่วนหรือจาํเป็น 



สิทธิที�จะไดร้บัการรกัษาความลบั
(right to confidentiality) 

กฎหมายอาญามาตรา 323 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ�งความลบัของผู้อื�นโดย
เหตุที�เป็นเจ้าพนักงานผู้มหีน้าที� โดยเหตุที�ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ ... 
แล้วเปิดเผยความลบันั�นในประการที�น่าจะเกดิความเสียหายแก่ผู้หนึ�งผู้ใด 
ต้องระวางโทษ.... 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2526 

ข้อ 9 ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลบัของผู้ป่วย
ซึ�งตนทราบมาเนื�องจากการประกอบวชิาชีพ เว้นแต่ด้วยความยนิยอมของ
ผู้ป่วยหรือ เมื�อต้องปฎิบัตติามกฎหมายหรือตามหน้าที� 



คําประกาศสิทธิของผ ูป่้วย 

ข้อ 7 ผู้ป่วยมสิีทธิที�จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี�ยวกบัตนเองจากผู้

ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยนิยอม

จากผู้ป่วยหรือการปฏิบัตติามกฎหมาย 



แพทยสภา ประชมุครั�งที� 2/2545
วนัที� 13 กมุภาพนัธ ์2545 

อาศัยอาํนาจมาตรา 21 (1) พ.ร.บ. วชิาชีพเวชกรรม 

พ.ศ.2525 แนะนําแนวทางปฏบิัติของแพทย์เกี�ยวกบัโรค

เอดส์ของแพทยสภา



แนวทางปฏิบติัของแพทยเ์กี�ยวกบัโรคเอดส์

1. แพทย์ต้องไม่ปฏเิสธการรักษาผู้ป่วยด้วยสาเหตุ

เพราะผู้ป่วยติดเชื�อเอดส์

2. การตรวจการติดเชื�อเอดส์ แพทย์ต้องดําเนินการ

อย่างเหมาะสมในเรื�องต่างๆ ดังต่อไปนี�



2.1  การให้คําปรึกษาแนะนําก่อนตรวจ

2.2  การขอความยนิยอมในการตรวจ







2.3  การแจ้งผลต่อผู้รับการตรวจ และการให้คําปรึกษาแนะนําหลงัทราบ
ผลตรวจ
2.4  การรักษาความลบัของผู้รับการตรวจ และการแจ้งผลแก่ผู้เกี�ยวข้อง





2.3  การแจ้งผลต่อผู้รับการตรวจ และการให้คําปรึกษาแนะนําหลงัทราบ
ผลตรวจ

2.4  การรักษาความลบัของผู้รับการตรวจ และการแจ้งผลแก่ผู้เกี�ยวข้อง

2.5  หากผู้รับการตรวจ เป็นผู้ที�อายนุ้อยกว่า 18 ปี และยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรส หรือ เป็นผู้ที�บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ�งไม่สามารถ
เข้าใจ หรือ ตัดสินใจได้ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะดําเนิน 
การแทน



ขอ้ควรร ูก้อ่นการตรวจเอดส์

1.  ความรู้เกี�ยวกบัเอดส์



1.  ความรู้เกี�ยวกบัเอดส์

2.  การตรวจเลอืดเอดส์

ขอ้ควรร ูก้อ่นการตรวจเอดส์



ขอ้ควรร ูก้อ่นการตรวจเอดส์

1.  ความรู้เกี�ยวกบัเอดส์

2.  การตรวจเลอืดเอดส์

3.  ทําไมควรตรวจเอดส์



ขอ้ควรร ูก้อ่นการตรวจเอดส์

1.  ความรู้เกี�ยวกบัเอดส์

2.  การตรวจเลอืดเอดส์

3.  ทําไมควรตรวจเอดส์

4.  ผลกระทบจากการตรวจเอดส์



ขอ้ควรร ูก้อ่นการตรวจเอดส์

1.  ความรู้เกี�ยวกบัเอดส์

2.  การตรวจเลอืดเอดส์

3.  ทําไมควรตรวจเอดส์

4.  ผลกระทบจากการตรวจเอดส์

5.  สิทธิของผู้รับการตรวจเอดส์



สิทธิของผ ูร้บัการตรวจเอดส์

1.  เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน หรือมเีหตุผลความจาํเป็นอย่างยิ�งในการ

ตรวจเอดส์ทุกครั�งแพทย์ หรือเจ้าหน้าที�ทางการแพทย์ จะต้องอธิบายการ

ตรวจ การแปลผล และผลกระทบให้แก่ผู้รับการตรวจจนเป็นที�เข้าใจ และ

จะตรวจได้กต่็อเมื�อผู้รับการตรวจ หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที�อายุน้อยกว่า 

18 ปี หรือยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) เซ็นต์ยนิยอมรับการตรวจแล้วเท่านั�น



สิทธิของผ ูร้บัการตรวจเอดส์

2. ผู้รับการตรวจมีสิทธิซักถามเกี�ยวกบัขั�นตอน และ

ผลการตรวจ โดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที�ทางการแพทย์จะต้องตอบ

คําถาม และให้คําแนะนําจนเข้าใจ



3. ผลการตรวจเอดส์เป็นความลบัระหว่างแพทย์และเจ้าหน้าที�

ทางการแพทย์ที�เกี�ยวข้องกบัผู้รับการตรวจเท่านั�น ซึ�งแพทย์และเจ้าหน้าที�

ทางการแพทย์ที�เกี�ยวข้องจะต้องรักษาความลบัของผู้รับการตรวจอย่าง

เคร่งครัด

การแจ้งผลต่อผู้อื�นแพทย์จะกระทาํได้ต่อเมื�อได้รับความยนิยอมจาก

ผู้รับการตรวจ หรือจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วแต่กรณี หรือ

เมื�อแพทย์ต้องปฏบิตัิตามหน้าที� หรือตามกฎหมาย



4. ผู้รับการตรวจควรทราบว่า หากไม่ตรวจ ณ สถานที�แห่งนั�น

จะสามารถไปตรวจที�ใดกไ็ด้ หรืออาจมีทางเลอืกอื�นๆ เช่นไปขอรับการ

ตรวจที�คลนิิกนิรนามซึ�งให้บริการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งชื�อ

5. ผู้รับการตรวจเอดส์อาจไม่ของทราบผลการตรวจเอดส์กไ็ด้



กรณียกเวน้

การขอความยนิยอม

1.  กรณีฉุกเฉิน

2.  กรณีจําเป็นและเร่งด่วน

3.  กรณีที�มีการกระทําผดิกฎหมาย



กรณียกเวน้

การแจ้งผลการตรวจเอดส์

1.  ปฏบิัติตามหน้าที� หรือตามกฎหมาย

2.  กรณจีําเป็นต้องแจ้งแก่ผู้เกี�ยวข้องในการบริการ

    รักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง หรือเจ้าหน้าที�ที�สัมผสัโรค



แนวทางปฏิบัตขิองแพทย์เกี�ยวกบัโรคเอดส์

ของแพทยสภา ถอืว่าเป็นส่วนหนึ�งของกฏหมาย


