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พระราชปณิธาน ใน สมเด็จพระมหิตราธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ขอให ้ถือผลประโยชสว่ นตัวเปนทีส
่ อง
ประโยชน์ของเพือ
่ นมนุษย์เปนกิจทีห
่ น่ง่
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่
ท่านเอง
ี ไว ้ให ้
ถ ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชพ
บริสท
ุ ธิ์
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โรงเรียนคุณธรรม
ั
ศ นพ เกษม วัฒนชย
• คุณธรรม
คือธรรมทีเ่ ป็ นคุณ เริม
่ ตัง้ แต่ความน่กคิด ความปรารถนา ความตัง้ ใจ
คนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรม เมือ
่ คิดดีแล ้วย่อมแสดงพฤติกรรมคือคาพูดและการ
ิ ว่าดี – จริง – และ
การกระทาทีป
่ รากฏออกมาแล ้วสงั คมตัดสน
งาม

• จริยธรรม
ี ธรรมนั่นเอง หมายถ่ง
แปลว่า ธรรมทีเ่ ป็ นข ้อประพฤติปฏิบต
ั ิ หรือศล
คาพูดและการกระทา (put thought into action)
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Moral Hospitals with Good
Medical Practice
Good governance
ธรรมาภิบาล

คุณธรรม
Conduct/Ethics

คุณภาพ
Safety and
quality

Joyful and
Happiness
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จรรยาบรรณ
Action in Professional

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ี ใดวิชาชพ
ี หน่ง่ สมาชก
ิ แห่งวิชาชพ
ี นัน
สาหรับวิชาชพ
้ ๆเป็ นผู ้บัญญัต ิ
ั ดิศ
ื่ ถือไว ้วางใจในวิชาชพ
ี นัน
เพือ
่ สง่ เสริมศก
์ รีและความน่าเชอ
้
่ จรรยาบรรณ แพทย์ จริยธรรมสาหรับสมาชก
ิ รัฐสภา
เชน
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Hospital with Good Medical
Practice
Good governance
ธรรมาภิบาล

คุณธรรม
Conduct/Ethics

คุณภาพ
Safety and
quality

Joyful and
Happiness
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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
9

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) ดารงตนโดยธรรมเพือ
่ ให้เกิดความไว้วางใจของผูป
้ ่ วย
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

ั ยแพทย์ต ้องกระทาตนทัง้ กาย วาจา และใจ ให ้เกิดความน่าเชอ
ื่ ถือและไว ้วางใจ ทัง้ จากผู ้ป่ วยและญาติ รวมทัง้ ผู ้
ศล
ี
ร่วมวิชาชพ

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

ั ยแพทย์ต ้องมีความรู ้ความสามารถทีท
่ ษาต่อเนือ
ิ ใจทีด
ศล
่ น
ั ยุคสมัย มีการศก
่ ง เพือ
่ การตัดสน
่ ใี นการรักษา คาน่งถ่ง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู ้ป่ วย

3) Compassion, empathy, sympathy, Altruism

ั ยแพทย์ต ้องมีความเข ้าใจในปั ญหาของผู ้ป่ วย และตอบสนองด ้วยใจทีเ่ มตตา และกรุณาในการกระทา
ศล

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

ั ยแพทย์ต ้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชพ
ี และหน ้าทีท
ศล
่ ไี่ ด ้รับมอบหมาย น่กถ่งความปลอดภัยผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ

5) Probity, integrity, honesty, effective relationship and understanding
ั ย์ซอ
ื่ ต่อหน ้าที่ และเกียรติของศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ต ้องมีความสต
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Ten Commitment in Surgical Ethics
6) Respect to autonomy, patient involvement in decision making
ิ ธิผู ้ป่ วย ให ้ผู ้ป่ วยมีสว่ นร่วมในการตัดสน
ิ ใจในขัน
ศัลยแพทย์ต ้องเคารพในสท
้ ตอนของการดูแล
รักษา หรือต ้องการ ความเห็นของแพทย์ทา่ นอืน
่
7Conflict of Interest, Equity, Indiscrimination
ี โดยไม่มผ
้ สน
ิ บน หรือ
ศัลยแพทย์ต ้องกระทาการรักษาตามมาตรฐานในวิชาชพ
ี ลประโยชน์ทับซอน
่
ื้
ผลประโยชน์สวนตน ดูแลผู ้ป่ วยอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันตามความสาคัญทางคลินก
ิ โดยไม่เห็นแก่ เชอ
ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง และ เศรษฐานะ
8) ) Confidentiality
ศัลยแพทย์ต ้องเคารพในความลับผู ้ป่ วย ไม่วจิ ารณ์ เปิ ดเผยข ้อมูลการเจ็บไข ้ของผู ้ป่ วยแก่ผู ้อืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง
ื่
โดยไม่ได ้รับอนุญาตจากผู ้ป่ วยหรือญาติ รวมทัง้ การจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ และการเผยแพร่ท างสอ
อินเตอร์เน็ต

9) Effective communication
ื่ สาร เพือ
ศัลยแพทย์ต ้องมีความสามารถและสร ้างระบบทีด
่ ใี นการสอ
่ ความปลอดภัยผู ้ป่ วยและ การสร ้าง
ิ ธิภาพ
Team working ทีม
่ ป
ี ระสท
10) Mentor
ศัลยแพทย์ต ้องมีการกระทาทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด
่ ก
ี บ
ั ผู ้ร่วมงาน ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่ผู ้อืน
่ เยีย
่ ง
ี้ นะแก่ผู ้ร่วมงานทีอ
ครู ให ้อภัยสง่ เสริม สนับสนุน และชแ
่ อ
่ นกว่าด ้านคุณวุฒ ิ หรือวัยวุฒ ิ
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
ั ยแพทย์ต ้องมีความรู ้ความสามารถทีท
่ ษาต่อเนือ
ศล
่ ันยุคสมัย มีการศก
่ ง
ิ ใจทีด
เพือ
่ การตัดสน
่ ใี นการรักษา คาน่งถ่งผลประโยชน์สงู สุดของผู ้ป่ วย

-to be operated on by an appropriately trained and
experienced surgeon or one under the close
supervision of a suitably experienced surgeon
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3) Compassion
ั ยแพทย์ต ้องมีความเข ้าใจในปั ญหาของผู ้ป่ วย และตอบสนองด ้วยใจทีเ่ มตตา
ศล
และกรุณาในการกระทา

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.’
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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
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4) Accountability, transparency, first do no
harm, patient safety
ั ยแพทย์ต ้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชพ
ี
• ศล
และหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้รับมอบหมาย น่กถ่งความ
ปลอดภัยผู ้ป่ วยเป็ นสาคัญ
•
•
•
•
•

ทาตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยผู ้ป่ วย
การอยูเ่ วร
ไม่ทาสงิ่ ทีเ่ กินความสามารถ หรือ ความเอือ
้ อานวย
รักษาตามสงิ่ ทีค
่ วรกระทา ไมมากไป น ้อยไป
ี่ ง หรือบ ้าบิน
ไม่เสย
่ เกิน
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5) Probity, integrity, honesty, effective
relationship and understanding

ื่ สต
ั ย์
• มีความซอ
สุจริตต่อหน ้าที่
ั พันธภาพที่
• มีสม
ดีและเหมาะสม
กับผู ้เกีย
่ วข ้อง
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5) Probity in professional practice
• Propaganda,
advertisement
• Denigration (defame)
• Integrity (yourselves &
others)
• Self assessment (esp.,
competency, resources,
time)
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5 Working with colleagues (การทางานร่วมกับ
แพทย์ผู ้ร่วมงาน)

• -หลีกเลีย
่ งการสบ
ประมาท (denigrating)
แพทย์ผู ้อืน
่
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5) Working with colleagues (การทางานร่วมกับ
แพทย์ผู ้ร่วมงาน)

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
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6) Respect to autonomy, patient
involvement in decision making
ั ยแพทย์ต ้องเคารพในสท
ิ ธิผู ้ป่ วย ให ้ผู ้ป่ วยมีสว่ นร่วมในการ
• ศล
ิ ใจในขัน
ตัดสน
้ ตอนของการดูแลรักษา หรือต ้องการ ความเห็น
ของแพทย์ทา่ นอืน
่
• 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
• ให ้การรักษาตามมาตรฐาน
ี โดยไม่มผ
วิชาชพ
ี ลประโยชน์ทบ
ั
้ รับอามิสสน
ิ บน หรือ
ซอน
ั ยปฏิบต
ผลประโยชน์ในศล
ั อ
ิ น
ั ไม่
พ่งได ้

• ดูแลผู ้ป่ วยอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกันตามความสาคัญและ
เร่งด่วนทางคลินก
ิ โดยไม่เห็นแก่
ื้ ชาติ ศาสนา ความคิดเห็น
เชอ
ทางการเมือง เศรษฐานะ และ
เพศสภาพ
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8) Confidentiality

ั ยแพทย์ต ้องเคารพในความลับผู ้ป่ วย ไม่วจิ ารณ์ เปิ ดเผย
• ศล
ข ้อมูลการเจ็บไข ้ของผู ้ป่ วยแก่ผู ้อืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องโดยไม่ได ้
รับอนุญาตจากผู ้ป่ วยหรือญาติ รวมทัง้ การจัดเก็บเอกสาร
ื่ อินเตอร์เน็ ต
ทางการแพทย์ และการเผยแพร่ทางสอ
• ทัง้ นี้ อาจโดยตัง้ ใจ หรือไม่ตงั ้ ใจก็ตาม
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9) Effective communication
Effective communication is the key to enabling patients to make
informed decisions
ื่ สารทีด
การสอ
่ ี

- รับฟั งและเคารพในความคิดเห็นของผู ้ป่ วยและญาติ
- ให ้เวลาพอเพียงสาหรับการอธิบายรายละเอียดของปั ญหาทางคลินก
ิ และ
ทางเลือกของการรักษา

- รายงานความคีบหน ้าหรือการดาเนินโรคในระหว่างการรักษา (progress note)
้
- อธิบายผลแทรกซอนเมื
อ
่ เกิดข่น
้ และผลลัพธ์ทอ
ี่ าจเกิดข่น
้ ได ้ และ
- กระทาการโดยทันทีเ่ มือ
่ ผู ้ป่ วยอยูใ่ นภาวะอันตราย

และกล่าวขอโทษในเวลาอันเหมาะสม (apologize when appropriate)
27

10) Mentor
ั ยแพทย์ปฏิบต
ศล
ั ต
ิ นเป็ นกัลยาณมิตร เพือ
่ เป็ นตัวอย่างทีด
่ ี
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ด ้วยเจตนาอันบริสท
ุ ธิ์ ให ้อภัย
ี้ นะแก่ผู ้ร่วมงานทุกระดับรวมทัง้
สง่ เสริม สนับสนุน และชแ
ประชาชนตามสภาวะและปั จจัยทีเ่ อือ
้
ี ทีต
แพทย์ทก
ุ คนมีพันธะแห่งวิชาชพ
่ ้องให ้การชว่ ยเหลือในด ้าน
่ ษาและการฝ่ กฝนแก่แพทย์ผู ้อืน
่ ษาแพทย์ และ
การศก
่ นักศก
บุคลากรทางการแพทย์ผู ้อืน
่ ในทีม
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10 aspects of Patient’s
Responsibility
ในฐานะผู้ป่วย ท่ านต้ องมีความรั บผิดชอบด้ วย ดังนี ้
1) - แสดงความสุภาพและให้ ความเคารพต่ อคณะผู้รักษาตลอดเวลา
2) -ต้ องรายงานให้ โรงพยาบาลทราบทันทีท่ มี ีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตดิ ต่ อหรื อเบอร์ โทรศัพท์

3) –ต้ องมาพบแพทย์ ตามนัด และตรงตามเวลานัดหมาย หรื อแจ้ งให้ ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อมาไม่ ได้
4) -ต้ องพิจารณาถึงผลลัพธ์ ท่ เี กิดจากการปฏิเสธการรั กษา หรื อไม่ กระทาตามคาแนะนา และต้ องยอมรั บความ
รั บผิดชอบของการกระทานัน้ ๆ

5) -ต้ องแจ้ งให้ แพทย์ ได้ ทราบถึงประวัตภิ ูมิแพ้ หรื อการแพ้ ยาต่ างๆ
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10 Aspects of Patient’s
Responsibility
ในฐานะผู้ป่วย ท่ านต้ องมีความรั บผิดชอบด้ วย ดังนี ้
6) -ต้ องแจ้ งให้ แพทย์ ทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับการทุพพลภาพที่ถาวรของท่ าน ตลอดจนยาที่ท่านใช้ หรื อกิน
อยู่ในปั จจุบัน

7) -ต้ องแจ้ งให้ แพทย์ ได้ ทราบว่ า ส่ วนใดบ้ างของวิธีการรักษาที่ท่านไม่ เข้ าใจหรือยังสงสัยอยู่
8) -ต้ องแจ้ งให้ แพทย์ ได้ ทราบว่ า การเปลี่ยนแปลงใดๆทางสุขภาพของท่ านที่อาจมีผลต่ อการรั กษาที่ดาเนิน
อยู่
9) -รั บประทานยาตามแพทย์ ส่ ัง หากจะหยุดยาหรื อเปลี่ยนแปลงใดๆต้ องปรึกษาแพทย์
10) -ต้ องให้ เกียรติ สุภาพ และเคารพผู้ป่วยท่ านอื่น
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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 :
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Ten commitments for Enhanced Recovery After Surgery
ERAS

1) Pre-operative counseling and training including ostomy
ให ้คาปร่กษา และแนะนาการปฏิบต
ั ต
ิ นให ้ผู ้ป่ วยเข ้าใจก่อนผ่าตัด
2) Preoperative nutrition assessment and support as indicated
ประเมินและแก ้ไขภาวะทุพโภชนาการก่อนผ่าตัด
3) Avoiding prolong NPO, considering early enteral feeding if no
contraindication
ั ้ ทีส
ลดระยะเวลางดอาหารและน้ าให ้สน
่ ด
ุ
4) Appropriate administration of antibiotic prophylaxis
ื้ อย่างเหมาะสม
ให ้ยาปฏิชวี นะเพือ
่ ป้ องกันการติดเชอ
5) Avoidance of unnecessary postoperative drain and tube
่ อ
ไม่ใสท
่ ระบายหรือสายสวนโดยไม่จาเป็ น
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Ten commitments for Enhanced Recovery After Surgery
ERAS

6) Keeping fluid balance and prevention of hypothermia
ให ้สารน้ าและเกลือแร่เท่าทีจ
่ าเป็ น และรักษาอุณหภูมข
ิ องร่างกายในระดับปรกติ
7) Effective pain control
ประเมินและควบคุมอาการปวด
8) Prophylaxis of postoperative nausea and vomiting
ป้ องกันการคลืน
่ ไส ้ อาเจียนหลังผ่าตัด

9) Early ambulation
กระตุ ้นและชว่ ยให ้ผู ้ป่ วยลุกจากเตียงโดยเร็ว
10) Regular Audit
ประเมินการปฏิบต
ั แ
ิ ละผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
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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 (คาคม)
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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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)
ี
ดารงตนโดยธรรมเพือ
่ ให้เกิดความไว้วางใจของผูป
้ ่ วยและญาติ ตลอดจนผูร้ ว่ มอาชพ
2) Competency, good judgment and live-long professional development
ิ ใจทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ผป
มีความรูค
้ วามสามารถทีท
่ ันยุคสม ัย เพือ
่ การต ัดสน
ู ้ ่ วยเป็นสาค ัญ
3) Compassion, empathy, sympathy, Altruism
ปฏิบ ัติตอ
่ ผูป
้ ่ วย โดยคานึงถึงใจเขาใจเราเป็นทีต
่ งั้

4) Accountability, transparency, first do no harm, patient safety
ี โดยคานึงถึงความปลอดภ ัยของผูป
มีความร ับผิดชอบ โปร่งใสต่อวิชาชพ
้ ่ วยเป็นสาค ัญ
5) Probity, integrity, honesty, effective relationship and understanding
ั สจ
ั ันธภาพทีด
ื่ สตย์
มีความซอ
ุ ริตต่อหน้าที่ มีสมพ
่ แ
ี ละเหมาะสมก ับผูเ้ กีย
่ วข้อง
6) No Conflict of Interest, Equity, Indiscrimination
้ น
ี โดยไม่มผ
ให้การร ักษาอย่างเสมอภาคตามมาตรฐานวิชาชพ
ี ลประโยชน์ท ับซอ
7) Respect to autonomy, patient involvement in decision making
ิ ธิผป
ิ ใจในทุกขนตอนของการร
เคารพในสท
ู ้ ่ วย และให้ผป
ู ้ ่ วยมีสว่ นร่วมร ับรูก
้ ารต ัดสน
ั้
ักษา
8) Confidentiality
ร ักษาความล ับ และคานึงถึงความเป็นสว่ นต ัวของผูป
้ ่ วย

9) Effective communication
ื่ ความหมายเป็นระบบ เพือ
มีท ักษะในการสอ
่ ให้เกิดความเข้าใจทีต
่ รงก ัน และตรวจสอบได้
10) Mentoring
มีการกระทาทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด
่ ก
ี ับผูร้ ว่ มงาน และมีความเป็นครู
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The principle of beneficence—that is, doing
good for patients
Beneficence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Surgical competence
Ability to exercise sound judgment
Continuous professional development
Research and innovation in surgery
Responsible conduct
Functioning equipment and optimal operating conditions
Minimizing harm (including pain control)
Good communication skills
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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

41

