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พระราชปณธิาน ใน สมเด็จพระมหติราธเิบศร 
อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

ขอใหถ้อืผลประโยชสว่นตวัเปนทีส่อง 

ประโยชนข์องเพือ่นมนุษยเ์ปนกจิทีห่น่ง่ 

ลาภทรัพยแ์ละเกยีรตยิศจะตกมาแก่
ทา่นเอง 

ถา้ทา่นทรงธรรมะแหง่อาชพีไวใ้ห ้
บรสิทุธิ์
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โรงเรยีนคณุธรรม
ศ นพ เกษม วัฒนชยั

• คณุธรรม

คอืธรรมทีเ่ป็นคณุ เริม่ตัง้แตค่วามนก่คดิ ความปรารถนา ความตัง้ใจ

คนทีม่คีณุธรรม เมือ่คดิดแีลว้ยอ่มแสดงพฤตกิรรมคอืค าพูดและการ
การกระท าทีป่รากฏออกมาแลว้สงัคมตดัสนิวา่ด ี– จรงิ – และ
งาม

• จรยิธรรม 

แปลวา่ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิหรอืศลีธรรมน่ันเอง หมายถง่
ค าพดูและการกระท า (put thought into action)
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Moral Hospitals with Good 
Medical Practice

คณุภาพ
Safety and 

quality

คณุธรรม
Conduct/Ethics

Good governance
ธรรมาภบิาล

Joyful and 
Happiness 6



จรรยาบรรณ
Action in Professional

จรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณ

ส าหรับวชิาชพีใดวชิาชพีหน่ง่ สมาชกิแหง่วชิาชพีนัน้ๆเป็นผูบ้ญัญัติ
เพือ่สง่เสรมิศกัดิศ์รแีละความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจในวชิาชพีนัน้ 
เชน่ จรรยาบรรณ แพทย ์จรยิธรรมส าหรับสมาชกิรัฐสภา
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Hospital with Good Medical 
Practice

คณุภาพ
Safety and 

quality

คณุธรรม
Conduct/Ethics

Good governance
ธรรมาภบิาล

Joyful and 
Happiness 8



Ten commitments in Surgical Patient Safety
Royal College of Surgeons of Thailand 2015

1) Response to emergency
2) Patient identification
3) Medication Reconciliation
4) Hand washing
5) Closed-loop communication
6) Informed consent
7) Site marking 
8) Surgical Safety Checklists
9) Reassessment, Progression/Operative Notes 
10) Discharge planning 
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Ten commitments in Surgical Patient Safety
Royal College of Surgeons of Thailand 2015
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Initially in 2010 , it was 
banned  by many 
surgeons to implement
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Ten commitments on Surgical Ethics  
The Royal College of Surgeons of Thailand, 2015

1) Trustworthiness (maintaining trust) ด ารงตนโดยธรรมเพือ่ใหเ้กดิความไวว้างใจของผูป่้วย

2) Competency, good judgment and live-long professional development

3) Compassion, empathy, sympathy, Altruism

4) Accountability, transparency, first do no harm, patient safety

5) Probity, integrity, honesty, effective relationship and understanding

6) Respect to autonomy, patient involvement in decision making

7) Confidentiality

8) No Conflict of Interest, Equity, Indiscrimination 

9) Effective communication 

10) Mentoring
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Ten Commitment in Surgical Ethics

1) Trustworthiness
ศลัยแพทยต์อ้งกระท าตนทัง้กาย วาจา และใจ ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืและไวว้างใจ ทัง้จากผูป่้วยและญาต ิรวมทัง้ผู ้
รว่มวชิาชพี 

2) Competency, good judgment and live-long professional 
development
ศลัยแพทยต์อ้งมคีวามรูค้วามสามารถทีท่นัยคุสมยั มกีารศก่ษาตอ่เนือ่ง เพือ่การตดัสนิใจทีด่ใีนการรักษา ค านง่ถง่
ผลประโยชนส์งูสดุของผูป่้วย

3) Compassion, empathy, sympathy, Altruism
ศลัยแพทยต์อ้งมคีวามเขา้ใจในปัญหาของผูป่้วย และตอบสนองดว้ยใจทีเ่มตตา และกรณุาในการกระท า

4) Accountability, transparency, first do no harm, patient safety
ศลัยแพทยต์อ้งมคีวามรับผดิชอบตอ่วชิาชพี และหนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมาย นก่ถง่ความปลอดภัยผูป่้วยเป็นส าคญั

5) Probity, integrity, honesty, effective relationship and understanding
ศัลยแพทยต์อ้งมคีวามสตัยซ์ือ่ตอ่หนา้ที ่และเกยีรตขิองศัลยแพทย ์
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Ten Commitment in Surgical Ethics

6) Respect to autonomy, patient involvement in decision making
ศัลยแพทยต์อ้งเคารพในสทิธผิูป่้วย ใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจในขัน้ตอนของการดแูล

รักษา หรอืตอ้งการ ความเห็นของแพทยท์า่นอืน่ 

7Conflict of Interest, Equity, Indiscrimination 
ศัลยแพทยต์อ้งกระท าการรักษาตามมาตรฐานในวชิาชพีโดยไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้น สนิบน หรอื
ผลประโยชนส์ว่นตน ดแูลผูป่้วยอยา่งเสมอภาค เทา่เทยีมกนัตามความส าคัญทางคลนิกิ โดยไมเ่ห็นแก ่เชือ้
ชาต ิศาสนา ความคดิเห็นทางการเมอืง และ เศรษฐานะ 

8) ) Confidentiality
ศัลยแพทยต์อ้งเคารพในความลับผูป่้วย ไมว่จิารณ์ เปิดเผยขอ้มลูการเจ็บไขข้องผูป่้วยแกผู่อ้ ืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากผูป่้วยหรอืญาต ิรวมทัง้การจัดเก็บเอกสารทางการแพทย ์และการเผยแพรท่างสือ่
อนิเตอรเ์น็ต

9) Effective communication 
ศัลยแพทยต์อ้งมคีวามสามารถและสรา้งระบบทีด่ใีนการสือ่สาร เพือ่ความปลอดภัยผูป่้วยและ การสรา้ง
Team working ทีม่ปีระสทิธภิาพ

10) Mentor 
ศัลยแพทยต์อ้งมกีารกระท าทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่กีบัผูร้่วมงาน ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์แกผู่อ้ ืน่เยีย่ง
คร ูใหอ้ภัยสง่เสรมิ สนับสนุน และชีแ้นะแกผู่ร้ว่มงานทีอ่อ่นกวา่ดา้นคณุวฒุ ิหรอืวยัวฒุิ 14



1) Trustworthiness

Successful relationships between doctors and patients 
depend on trust

Patients consent to surgery because they trust their 

surgeons.

They have the feeling of safety to have you do to them!!
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2) Competency, good judgment and 
live-long professional development

-to be operated on by an appropriately trained and 
experienced surgeon or one under the close 
supervision of a suitably experienced surgeon

ศลัยแพทยต์อ้งมคีวามรูค้วามสามารถทีทั่นยคุสมัย มกีารศก่ษาตอ่เนือ่ง
เพือ่การตดัสนิใจทีด่ใีนการรักษา ค านง่ถง่ผลประโยชนส์งูสดุของผูป่้วย
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3) Compassion

1 Empathy: I get you.
2 Sympathy: I get you, and I share your feeling.
3 Compassion: I get you, and I want to help you.

Sympathy says, ‘I feel bad that you’re hungry.’ 

Empathy says, ‘I know something about how you feel; I was hungry once 
myself.’ 

But compassion says, ‘Friend, let’s go get something to eat.’

ศลัยแพทยต์อ้งมคีวามเขา้ใจในปัญหาของผูป่้วย และตอบสนองดว้ยใจทีเ่มตตา 
และกรณุาในการกระท า
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Gandhi:
7 things that can destroy you

• Wealth without work

• Pleasure without conscience

• Science without humanity

• Worship without sacrifice

• Merchant without morality

• Knowledge without character

• Politics without principle

Medicine without Compassion
18



4) Accountability, transparency, first do no 
harm, patient safety

• ศลัยแพทยต์อ้งมคีวามรับผดิชอบตอ่วชิาชพี 
และหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย นก่ถง่ความ
ปลอดภยัผูป่้วยเป็นส าคญั

• ท าตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยผูป่้วย

• การอยูเ่วร

• ไมท่ าสิง่ทีเ่กนิความสามารถ หรอื ความเอือ้อ านวย

• รักษาตามสิง่ทีค่วรกระท า ไมมากไป นอ้ยไป

• ไมเ่สีย่ง หรอืบา้บิน่เกนิ
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5) Probity, integrity, honesty, effective 
relationship and understanding

• มคีวามซือ่สตัย ์
สจุรติตอ่หนา้ที ่

• มสีมัพันธภาพที่
ดแีละเหมาะสม
กบัผูเ้กีย่วขอ้ง
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5) Probity in professional practice

• Propaganda, 
advertisement

• Denigration (defame)

• Integrity (yourselves & 
others)

• Self assessment (esp., 
competency, resources, 
time) 

21



5 Working with colleagues (การท างานรว่มกบั
แพทยผ์ูร้ว่มงาน)

• -หลกีเลีย่งการสบ
ประมาท (denigrating) 
แพทยผ์ูอ้ืน่

22



5) Working with colleagues (การท างานรว่มกบั
แพทยผ์ูร้ว่มงาน)

การสบประมาท

• Intentional or unintentional 
(words, actions, verbal or body 
language, etc.)

• Humiliate
• Personal, institutional, conflicts 
• Showing superiority
• To jump over 
• To bury ones from their own 

mistakes
• To our own interests  

23



6) Respect to autonomy, patient 
involvement in decision making

• ศลัยแพทยต์อ้งเคารพในสทิธผิูป่้วย ใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจในขัน้ตอนของการดแูลรักษา หรอืตอ้งการ ความเห็น
ของแพทยท์า่นอืน่

• to receive an explanation and, where appropriate, an 
apology if things go wrong

• to be able to request a second opinion
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7) Conflict of Interest, Equity, 
Indiscrimination 

• ใหก้ารรักษาตามมาตรฐาน
วชิาชพีโดยไมม่ผีลประโยชนท์บั
ซอ้น รับอามสิสนิบน หรอื
ผลประโยชนใ์นศลัยปฏบิตัอินัไม่
พง่ได ้ 

• ดแูลผูป่้วยอยา่งเสมอภาค เทา่
เทยีมกนัตามความส าคญัและ
เรง่ดว่นทางคลนิกิ โดยไมเ่ห็นแก ่
เชือ้ชาต ิศาสนา ความคดิเห็น
ทางการเมอืง เศรษฐานะ และ
เพศสภาพ
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8) Confidentiality

• ศลัยแพทยต์อ้งเคารพในความลบัผูป่้วย ไมว่จิารณ์ เปิดเผย
ขอ้มลูการเจ็บไขข้องผูป่้วยแกผู่อ้ืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตจากผูป่้วยหรอืญาต ิรวมทัง้การจัดเก็บเอกสาร
ทางการแพทย ์และการเผยแพรท่างสือ่อนิเตอรเ์น็ต

• ทัง้นี ้อาจโดยตัง้ใจ หรอืไมต่ัง้ใจก็ตาม

26



9) Effective communication

Effective communication is the key to enabling patients to make 
informed decisions

การสือ่สารทีด่ ี

- รับฟังและเคารพในความคดิเห็นของผูป่้วยและญาติ

- ใหเ้วลาพอเพยีงส าหรับการอธบิายรายละเอยีดของปัญหาทางคลนิกิและ
ทางเลอืกของการรักษา

- รายงานความคบีหนา้หรอืการด าเนนิโรคในระหวา่งการรักษา (progress note)

- อธบิายผลแทรกซอ้นเมือ่เกดิข่น้ และผลลพัธท์ีอ่าจเกดิข่น้ได ้และ

- กระท าการโดยทันทีเ่มือ่ผูป่้วยอยูใ่นภาวะอนัตราย 

และกลา่วขอโทษในเวลาอนัเหมาะสม (apologize when appropriate)
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10) Mentor 

ศลัยแพทยป์ฏบิตัตินเป็นกลัยาณมติร เพือ่เป็นตวัอยา่งทีด่ ี
ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์ดว้ยเจตนาอนับรสิทุธิ ์ใหอ้ภยั 
สง่เสรมิ สนับสนุน และชีแ้นะแกผู่ร้ว่มงานทกุระดบัรวมทัง้
ประชาชนตามสภาวะและปัจจัยทีเ่อือ้

แพทยท์กุคนมพัีนธะแหง่วชิาชพีทีต่อ้งใหก้ารชว่ยเหลอืในดา้น
การศก่ษาและการฝ่กฝนแกแ่พทยผ์ูอ้ ืน่ นักศก่ษาแพทย ์และ
บคุลากรทางการแพทยผ์ูอ้ืน่ในทมี

28



10 aspects of Patient’s 
Responsibility

ในฐานะผู้ป่วย ท่านต้องมีความรับผิดชอบด้วย ดังนี ้

1) - แสดงความสุภาพและให้ความเคารพต่อคณะผู้รักษาตลอดเวลา

2) -ต้องรายงานให้โรงพยาบาลทราบทนัทีที่มีการเปล่ียนแปลงสถานที่ตดิต่อหรือเบอร์โทรศัพท์

3) –ต้องมาพบแพทย์ตามนัด และตรงตามเวลานัดหมาย หรือแจ้งให้ทราบหากมีการเปล่ียนแปลงหรือมาไม่ได้

4) -ต้องพจิารณาถงึผลลัพธ์ที่เกดิจากการปฏเิสธการรักษา หรือไม่กระท าตามค าแนะน า และต้องยอมรับความ
รับผิดชอบของการกระท านัน้ๆ

5) -ต้องแจ้งให้แพทย์ได้ทราบถงึประวัตภิูมิแพ้หรือการแพ้ยาต่างๆ

29



10 Aspects of Patient’s 
Responsibility

ในฐานะผู้ป่วย ท่านต้องมีความรับผิดชอบด้วย ดังนี ้

6) -ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบโดยละเอียดเก่ียวกับการทุพพลภาพที่ถาวรของท่าน ตลอดจนยาที่ท่านใช้หรือกิน
อยู่ในปัจจุบัน

7) -ต้องแจ้งให้แพทย์ได้ทราบว่า ส่วนใดบ้างของวธีิการรักษาที่ท่านไม่เข้าใจหรือยังสงสัยอยู่

8) -ต้องแจ้งให้แพทย์ได้ทราบว่า การเปล่ียนแปลงใดๆทางสุขภาพของท่านที่อาจมีผลต่อการรักษาที่ด าเนิน
อยู่

9) -รับประทานยาตามแพทย์ส่ัง หากจะหยุดยาหรือเปล่ียนแปลงใดๆต้องปรึกษาแพทย์

10) -ต้องให้เกียรต ิสุภาพ และเคารพผู้ป่วยท่านอ่ืน
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Ten commitments for Enhanced Recovery After Surgery
ERAS

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
• Peri-operative surgical care is undergoing a paradigm shift. 

• Traditional practices such as prolonged pre-operative fasting 
(“nil by mouth from midnight”),bowel cleansing and the use 
of nasogastric decompression are being shunned. 

• These, and other similar changes, have been formulated into 
protocols called Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) 
pathways.

• The Association of Surgeons of Great Britain and Ireland’s 
current recommendations on ERAS are summarised below :

31



Ten commitments for Enhanced Recovery After Surgery
ERAS

1) Pre-operative counseling and training including ostomy
ใหค้ าปรก่ษา และแนะน าการปฏบิตัตินใหผู้ป่้วยเขา้ใจกอ่นผา่ตดั

2) Preoperative nutrition assessment and support as indicated
ประเมนิและแกไ้ขภาวะทพุโภชนาการกอ่นผา่ตดั

3) Avoiding prolong NPO, considering early enteral feeding if no 
contraindication

ลดระยะเวลางดอาหารและน ้าใหส้ัน้ทีส่ดุ

4) Appropriate administration of antibiotic prophylaxis
ใหย้าปฏชิวีนะเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้อยา่งเหมาะสม

5) Avoidance of unnecessary postoperative drain and tube
ไมใ่สท่อ่ระบายหรอืสายสวนโดยไมจ่ าเป็น

32



Ten commitments for Enhanced Recovery After Surgery
ERAS

6) Keeping fluid balance and prevention of  hypothermia
ใหส้ารน ้าและเกลอืแรเ่ทา่ทีจ่ าเป็น และรักษาอณุหภมูขิองรา่งกายในระดับปรกติ

7) Effective pain control
ประเมนิและควบคมุอาการปวด

8) Prophylaxis of postoperative nausea and vomiting
ป้องกนัการคลืน่ไส ้อาเจยีนหลงัผา่ตดั

9) Early ambulation
กระตุน้และชว่ยใหผู้ป่้วยลกุจากเตยีงโดยเร็ว

10) Regular Audit
ประเมนิการปฏบิตัแิละผลลพัธอ์ยา่งตอ่เนื่อง
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Good Ethical Surgical Practice for patient Safety 
and Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

May 29, 2015 Faculty of Medicine Vajira Hospital, BMA
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Good Ethical Surgical Practice for patient Safety 
and Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

May 29, 2015 Faculty of Medicine Vajira Hospital, BMA
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Remark (ค าคม)
to take home

• If an egg is broken 
by an outside 
force..a life ends. 

• If an egg breaks 
from within..life 
begins.
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http://ethicsalarms.files.wordpress.com/2012/06/broken-egg.jpg


Thanks for your attention
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New launch
Modified Early Warning Signs

-Sepsis

-Limb ischemia

-Postoperative increase intracranial 
pressure

-Postoperative bleeding after open heart 
surgery, thyroid surgery
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Ten commitments on Surgical Ethics  
The Royal College of Surgeons of Thailand, 2015

1) Trustworthiness (maintaining trust)
ด ารงตนโดยธรรมเพือ่ใหเ้กดิความไวว้างใจของผูป่้วยและญาต ิตลอดจนผูร้ว่มอาชพี

2) Competency, good judgment and live-long professional development
มคีวามรูค้วามสามารถทีท่นัยคุสมยั เพือ่การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนผ์ูป่้วยเป็นส าคญั

3) Compassion, empathy, sympathy, Altruism
ปฏบิตัติอ่ผูป่้วย โดยค านงึถงึใจเขาใจเราเป็นทีต่ ัง้

4) Accountability, transparency, first do no harm, patient safety
มคีวามรบัผดิชอบ โปรง่ใสตอ่วชิาชพี โดยค านงึถงึความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั

5) Probity, integrity, honesty, effective relationship and understanding
มคีวามซือ่สตัยส์จุรติตอ่หนา้ที ่มสีมัพนัธภาพทีด่แีละเหมาะสมกบัผูเ้ก ีย่วขอ้ง

6) No Conflict of Interest, Equity, Indiscrimination 
ใหก้ารรกัษาอยา่งเสมอภาคตามมาตรฐานวชิาชพี โดยไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น

7) Respect to autonomy, patient involvement in decision making
เคารพในสทิธผิูป่้วย และใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มรบัรูก้ารตดัสนิใจในทกุข ัน้ตอนของการรกัษา

8) Confidentiality
รกัษาความลบั และค านงึถงึความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย

9) Effective communication 
มทีกัษะในการสือ่ความหมายเป็นระบบ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั และตรวจสอบได้

10) Mentoring 
มกีารกระท าทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่กีบัผูร้ว่มงาน และมคีวามเป็นครู
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The principle of beneficence—that is, doing 
good for patients 

Beneficence: 

1. Surgical competence 

2. Ability to exercise sound judgment 

3. Continuous professional development 

4. Research and innovation in surgery 

5. Responsible conduct

6. Functioning equipment and optimal operating conditions 

7.    Minimizing harm (including pain control) 

8.    Good communication skills

40



Report of Patient Safety Activities
Royal College of Surgeons of Thailand

What are we going to do next?

1) Curriculum of patient safety in undergraduate level

2) Creation of Moral hospitals

3) Good surgical practice with 30 commitments of Patient 
safety, ethics and ERAS 
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