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แพทย์หญิงบญุรัตน์  วราชิต 
กลุม่งานกมุารเวชกรรม  
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
Refusal of Treatment 
“เม่ือผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา” 

 
Overview of Topic 

ในชีวิตแพทย์ทกุคนต้องมีโอกาสเจอปัญหาผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษา ทัง้ ๆ ท่ีถ้าไม่รักษา
ผู้ ป่วยอาจเสียชีวิตได้ ท่ีพบบอ่ยเช่น ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีการติดเชือ้ท่ีขา ลกุลามจนเกิด
การติดเชือ้ในกระแสเลือด  เม่ือแพทย์แนะน าว่าต้องท าการตดัขาเพ่ือรักษาชีวิต 

Safe life แต่ไม่สามารถ Safe limb ผู้ ป่วยไม่สามารถยอมรับสภาพท่ีเป็น      
คนขาด้วนได้ ก็จะขอให้แพทย์รักษาด้วยยาอย่างเดียวจนลงท้าย Sepsis  หรือท่ี

ร้ายกวา่นัน้คือ ขอกลบัไปรักษาหมอบ้าน 
หมอบางคนคิดว่าช่วยไม่ได้ก็คนไข้เลือกเองน่ี หมอแนะน าแล้ว ก็ไหนว่าเราต้อง

เคารพสิทธิผู้ ป่วยในการเลือกการรักษา  เพราะผู้ ป่วยมี Autonomy  ถ้าเช่นนัน้เราจะ
ท าอยา่งไรให้มีความสมดลุระหวา่ง Autonomy, Beneficence, Harm และ Capacity 

 
Expected Learning Outcome 

เม่ือศกึษา Study Guide และได้เรียนในชัน้เรียนแล้วนกัศกึษาแพทย์จะสามารถ 
1. เข้าใจหลักการพืน้ฐานของจริยธรรมทางการแพทย์ ได้แก่ หลักการของ 

Autonomy, Beneficence, Non-maleficence และ Social Justice 
2. เข้าใจเร่ืองสิทธิผู้ ป่วย รวมทัง้สิทธิผู้ ป่วยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

และสิทธิผู้ ป่วยในพระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาติ 
3. มีทกัษะในการประเมิน Capacity ของผู้ ป่วย 
4. ระบแุนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมหากต้องดแูลผู้ ป่วยท่ีปฏิเสธการรักษา 
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Content 

1. Definition and Meaning of: 
  - Autonomy 
  - Beneficence 
  - Non-maleficence 
  - Social Justice 
  - Capacity 

2. Bioethical aspects of treatment refusal 
3. Legal aspects of treatment refusal 

 

ทบทวนความรู้เดมิ ลองคดิและตอบดู 

1. สมชาย อายุ 30 ปี  ติดเชือ้ HIV กินยาต้านไวรัสมา 5 ปี ผลการรักษาดีมาก ตอนนีไ้ม่มี
อาการ ผล CD4  850 cells, VL < 20 copies/ml ต้องการแตง่งานกบัสมหญิง ซึ่งคบกนัมาหนึ่งปี 
แตส่มหญิงไมรู้่วา่สมชายมีโรคประจ าตวั 

ค ำถำม 
1.1 สมชายแตง่งานกบัสมหญิงได้หรือไม ่เพราะอะไร 

................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

1.2 สมชายอยากมีบตุรสืบสกลุเพราะตวัเองเป็นลกูคนเดียว ในกรณีนีอ้ธิบายด้วยหลกัการ 
Autonomy อยา่งไร 

...........................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 



4 
 

 
 

2. สมศักดิ์อายุ 60 ปี ขับรถชนกับรถบรรทุก แพทย์ตรวจพบว่า C-spine injury, 
hemothorax และ rupture spleen คณุสมศรีภรรยา แจ้งแพทย์ว่าขอให้ช่วยเหลือเต็มท่ี เพราะลกู
ทัง้สองคนท างานอยูท่ี่อ่ืน ถ้าขาดสามีไปคงไมส่ามารถมีชีวิตอยูไ่ด้ 

ค ำถำม 
2.1 การท่ีท่านได้ท าการผ่าตดัจนสมศกัดิ์รอดชีวิต เป็นการท าตามหลัก

จริยธรรมอยา่งไรบ้าง 

...............................................................................................................

.................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

2.2 สมศักดิ์ทราบว่าตัวเองพิการไม่สามารถขยับแขนขา ไม่สามารถมีชีวิตตามปกติได้       
จงึตอ่วา่ทา่นวา่ควรปลอ่ยให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตตัง้แตแ่รกจะดีกว่า 

ขอให้ทา่นอธิบายความต้องการของสมศกัดิ์ตามสิทธิในการเลือกของผู้ ป่วย 
“Patient’s choice” 

.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2.3 ท่านมีความจ าเป็นต้องท า Tracheostomy แต่สมศกัดิ์ไม่ยินยอมและบอกภรรยาว่า    
ขอตายดีกวา่ต้องกลบับ้านไปโดยขยบัเขยือ้นไมไ่ด้ต้องเป็นภาระตอ่ภรรยา และจะขอเสียชีวิตท่ีบ้าน 
ห้ามไมใ่ห้พากลบัมาโรงพยาบาลอีก 

ขอให้ทา่นอธิบายสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรักษาตามพระราชบญัญัตสิุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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 3. สมหวงั อาย ุ50 ปี  มีอาการเจ็บหน้าอกเป็น ๆ หาย ๆ ให้การวินิจฉัย Unstable angina   
ถกูสง่ตวัมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศนูย์และเข้าควิรอใสส่ายสวนหวัใจอยู่ วนัหนึ่งผู้ ป่วยมีอาการ
ทรุดลงต้อง Admit ถ้าท่านเป็นอายุรแพทย์ ซึ่งสามารถใส่สายสวนหัวใจได้เพียงคนเดียวของ
โรงพยาบาล และสามารถให้การรักษาได้ แตท่่านมีผู้ ป่วยท่ีจ าเป็นต้องรอคิวจ านวนมาก ท่านจะท า
อยา่งไร 

ขอให้ทา่นอธิบายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตามหลกัการของ  

Beneficence.................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Non-Maleficence.......................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Social Justice............................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

4. ท่านใช้หลกัการอะไรในการประเมิน Capacity ของผู้ ป่วย 

..................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 
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Time Frame 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 แจก Study Guide เพ่ือให้ทบทวนเนือ้หา 

และตอบค าถามใน Study Guide 

1 อาทิตย์ก่อนเวลาเรียน 

2 ในชัน้เรียน 

2.1 แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 2 กลุม่ เพื่อศกึษาผู้ ป่วย 

2.2 วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา และอภิปรายร่วมกนั 

2.3 อาจารย์สรุปประเดน็  

2 ชัว่โมง 

 
Learning Strategies 

Case based discussion ใช้กรณีศกึษาลงุสมปองท่ีปฏิเสธการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 

กรณีศึกษาลุงสมปอง 

 ลงุสมปอง อาย ุ65 ปี มีปัญหาเร่ืองท้องผกู ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด และได้รับการตรวจ โดย
การสอ่งกล้องทางทวารหนกัพบก้อนท่ีส่วนปลายของ Descending colon แพทย์ได้ท า Biopsy เอา
ชิน้เนือ้ไปตรวจ และนดัสองสปัดาห์ให้มาฟังผลชิน้เนือ้ ลุงสมปองมาฟังผลพร้อมภรรยา โดยนัง่รอ
ตรวจตัง้แตเ่ช้าจนเย็นก็ยงัไม่ได้พบแพทย์ พบแตแ่พทย์เพิ่มพนูทกัษะท่ี OPD นอกเวลา และได้นดั
มาใหม่เพ่ือพบแพทย์เจ้าของคนไข้วันรุ่งขึน้ เม่ือพบแพทย์ตอนเช้า ป้าสมใจกระซิบกับแพทย์ว่า  
“หมอ ลุงเป็นมะเร็งรึเปล่า ถ้าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ” แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็นมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผ่าตัดและการให้ยาเคมีบ าบัด 
หลังจากทราบผล ลุงสมปองรู้สึกตกใจมาก และกลัวการรักษาด้วยวิธีท่ีแพทย์แจ้ง จึงตัดสินใจ
ปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน     
ลุงสอบถามแพทย์เ ก่ียวกับวิ ธีการ รักษาอ่ืน ๆ       
เ ช่ น  ส มุ น ไ พ ร  แ ต่ แ พท ย์ ไ ม่ มี ข้ อมู ล เ ร่ื อ ง นี ้              
จึงไม่ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมใด ๆ หลังจบการ
สนทนา แพทย์นดัลุงสมปองมาติดตามอาการอีก 2 
สปัดาห์ แตล่งุไมไ่ด้มาตามนดัอีกเลย 
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ประเดน็ปัญหา 

1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร หากผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษาท่ีทา่นได้แนะน าไป โดยพิจารณา
ตามหลกัการของ Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, Justice 

.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. ท่านควรท าอย่างไร หากผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษา เม่ือพิจารณาตามหลกัจริยธรรมทาง
การแพทย์ ท่านจะให้การรักษากับผู้ ป่วยด้วยวิธีใด อธิบายตามความสามารถในการตดัสินใจของ
ผู้ ป่วย (Decisional capacity) และอนัตรายทางการแพทย์ (Medical dangerousness) 

.......................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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Learning Resourses 
1. ชัยรัตน์  ฉายากุล, กวีวัณณ์  วีรกุล, รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ, วิเชียร  ทองแตง.    

จริยธรรมทางการแพทย์. โรงพิมพ์เดือนตลุา, 2555. หน้า 109-119, 121-131. 
2. แพทยสภา. คู่มือการเรียนการสอน “เวชจริยศาสตร์”. โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2558.          

หน้า 91-100. 
 

Assessment Information 

 
- การมีสว่นร่วม 
ในชัน้เรียน 
- MCQ, CRQ 
- OSCE 

 
 
 
Staff contacts 

- อาจารย์แพทย์หญิงบญุรัตน์  วราชิต 
กลุม่งานกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โทรศพัท์ 074-233161, 081-8985523 
E-mail:  boonyara@hotmail.com 
 
- อาจารย์แพทย์หญิงประภา  รัตนไชย 
กลุม่งานวิสญัญีวิทยา 
โทรศพัท์ 074-263380, 0897377588 
E-mail: rprapa01@hotmail.com 
 

 

 

mailto:boonyara@hotmail.com
mailto:rprapa01@hotmail.com
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ความเหน็ส่วนตัวของอาจารย์ (Personal comments) 

 
ประเดน็การดแูลผู้ ป่วยท่ีปฏิเสธการรักษาเป็นเร่ืองท่ียากมาก โดยเฉพาะแพทย์จบใหม่ 

สิ่งส าคญัท่ีสดุส าหรับพวกเราคือต้องรับฟังผู้ ป่วยและญาต ิเอาใจเขามาใสใ่จเรา เข้าใจและ 
เห็นใจความทุกข์ของเขา หามมุสงบท่ีจะนัง่คยุกัน อย่าไปยืนคยุข้างเตียงผู้ ป่วย เพราะจะ

เกิดการปะทะกันและจะมีการใช้อารมณ์ด้วยกันทัง้สองฝ่ายเพราะไม่รับฟังกัน ก่อให้เกิดปัญหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย 

นกัศกึษาแพทย์ควรเร่ิมด้วยการฝึกในห้องเรียนก่อนและสงัเกตว่าอาจารย์คนไหนท่ีเวลาพูด
กบัคนไข้แล้ว คนไข้ให้ความเช่ือถือ ลองฝึกท าตามด ูบางครัง้ไมมี่ข้อสรุปท่ีชดัเจน 100%  

ส าคญัท่ีกระบวนการคดิและเหตผุล 

 
 

 

Glossary 

 Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, Social Justice, Capacity,           
Refusal of treatment 
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