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บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการวิจยั เอกสาร
(Documentary Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมา แนวความคิด ความสาคัญและประโยชน์
ของการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม โดยจะศึกษาปั ญหาทางกฎหมายที่เกี่ ยวกับความรับผิดทางละเมิ ดของ
แพทย์ที่รักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่ งปั ญหาความรับผิดของทางละเมิด
ของแพทย์ ส่ วนใหญ่น้ นั เกิ ดมาจากความประมาทเลิ นเล่อของแพทย์ ซึ่ งแพทย์รักษาผูป้ ่ วยไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานความระมัดระวังตามวิสัยของผูป้ ระกอบวิชาชี พ โดยในต่างประเทศ เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศมาเลเซี ย และประเทศแอฟริ กาใต้ได้มีการกาหนดหลักเกณ์ ทางกฎหมายสาหรับใช้เป็ นการกาหนด
มาตรฐานความระมัดระวังในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมแล้ว แต่ประเทศไทยปั จจุบนั ยังไม่มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อมาตรฐานความระมัดระวังในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมแต่อย่างใด จึงต้องนา
หลักเกณ์ทางกฎหมายว่าด้วยการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมของต่างประเทศมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อดี และ
ข้อด้อย เพื่อสามารถนาผลจาการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์มาวางมาตรการทางกฎหมายสาหรับการรักษาด้วยวิธี
โทรเวชกรรมของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม
จากการศึกษาพบว่า การบริ การทางสาธารณสุ ขของประเทศไทย มีการให้บริ การทั้งโรงพยาบาล
รัฐบาลโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งคลินิกที่เปิ ดบริ การโดยทัว่ ไป เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ส่ วนใหญ่
ผูป้ ่ วยเลือกที่จะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยูใ่ กล้ที่สุด ถ้าผูป้ ่ วยมารับการรักษาด้วยอาการของโรคที่
ซับซ้อน หรื อฉุ กเฉิ น แต่สถานพยาบาลที่อยูใ่ กล้ที่สุดมีเพียงแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป ไม่ใช่แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่
มีความชานาญเฉพาะที่จะทาการให้การรักษา หรื อวินิจฉัยอาการได้อย่างทันท่วงที แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปที่
ให้การรักษาผูป้ ่ วยอยู่น้ นั จะต้องตัดสิ นใจที่จะต้องส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มี
ความชานาญกว่าทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาที่ล่าช้าจนอาจถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น ถ้าหากแพทย์เวชปฏิ บตั ิ
ทัว่ ไปสามารถส่ งต่อข้อมู ลของผูป้ ่ วย ผลการตรวจร่ างกายและอาการต่าง ๆ ให้แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการ
ประเมินและทาการรักษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ล้ าหน้าทันสมัย เพื่อแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ให้ก ารรั ก ษาได้อย่างทันที ท่วงที ก็จะท าให้ล ดอัตราความพิ การและการตายของผูป้ ่ วยลงได้ อย่า งไรก็ดี
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สาหรับการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมในประเทศไทยในปั จจุบนั พบว่าได้มีการรักษาด้วยวิธีดงั กล่าวแล้ว แต่
ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานในการรักษาผูป้ ่ วยไว้ จึงอาจจะเกิ ดความเสี ยหายแก่ผูป้ ่ วยที่อาจไม่ได้รับการ
รักษาที่เป็ นไปตามมาตรฐานความระมัดระวัง ส่ วนแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเองอาจต้องรับผิดทางละเมิด และวิธีที่
จะคุ ้ม ครองทั้ง แพทย์และผู ป้ ่ วยคื อ ต้องก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้วยการก าหนดมาตรฐานความ
ระมัดระวังในการรักษา ซึ่ งถ้าหากแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้รักษาเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้แล้ว แพทย์ก็
ได้รับความคุ ม้ ครองไม่ตอ้ งรับผิดทางละเมิด ผูป้ ่ วยก็ได้รับการรักษาที่เป็ นไปตามมาตรฐานและได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที
ดังนั้น จากของการศึกษาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็ นควรให้มีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่ อ
กาหนดมาตรฐานความระมัดระวังในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม ในรู ปแบบของประกาศแพทยสภา เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานการรั ก ษาด้วยวิธี โทรเวชกรรม และสามารถคุ ้ม ครองผูป้ ่ วยให้ไ ด้รับ การรั ก ษาที่ เ ป็ น
มาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไป
ABSTRACT
This thesis was a qualitative research through a documentary research. The objective of this
qualitative research was to study the background, concepts, significance and benefits of telemedicine
technique by investigating legal problems related to medical malpractice liability with telemedicine in
Thailand and abroad. Most of medical malpractice liability issues result from the negligence of physicians
and their failure to comply with the standards of the professional practitioners to treat patients. For
international level, the United States of America, Malaysia and South Africa have enforced legal
requirements as a standard of care in telemedicine treatment. However, no legal requirements regarding
the foresaid standard of care have been enforced in Thailand. Therefore, it is important to rely on
international legal regulations regarding telemedicine treatment to analyze and compare advantages and
disadvantages. The comparative results would be applied to formulate legal measures for appropriate
telemedicine treatment in Thailand.
The results of this study indicated that public health services in Thailand are available in
government hospitals, private hospitals including general clinics. Most of patients prefer visiting their
nearest medical facility. However, if patients with complicated or emergent symptoms visit their nearest
medical facility with only general medical practitioners and without specialist medical practitioners who
can treat or diagnose symptoms immediately, the general medical practitioner needs to make decision to
send the patient to another medical facility with medical professionals. Sometimes, the patient may receive
delayed treatment until he/she dies. Therefore, submitting patient information, physical examination results
and symptoms for the professional medical practitioner for further assessment and treatment through
552

advanced information and communication technology, leading to immediate treatment can reduce the rate
of disability and death of patients. Although telemedicine is currently available in Thailand, no treatment
standards are found, possibly causing damage to patients who may not receive treatment in accordance with
standards. The professional medical practitioner shall be liable for medical malpractice. The way to protect
both physicians and patients is to formulate legal measures through established standards for treatment
precautions. Physicians who comply with these measures shall be protected and not be liable, meanwhile
patients shall receive standard treatment in timely manner.
In conclusion, the results of this study implied that legal measures are important to formulate
telemedicine treatment precautions through the announcement of Thai Medical Council in order to obtain
well-established telemedicine standards, protect patients, and provide them appropriate standard treatment.
1. บทนา
สิ ทธิ ของบุคคลที่จะได้รับการบริ การสาธารณสุ ขในประเทศตนโดยเสมอภาคถือว่าเป็ นสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานที่บญั ญัติไว้ท้ งั ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน ซึ่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ และรัฐต้องดาเนิ นการ
ให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างทัว่ ถึง กระทรวง สาธารณสุ ขซึ่ งมีหน้าที่โดยตรง
ได้มี ก ารพัฒนาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ ตอบสนองต่ อความต้องการของประชาชนให้ม ากที่ สุ ด ทั้ง ใน
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้คุณภาพชีวติ ที่ดีและลดความเหลื่อมล้ า จนได้จดั แผนพัฒนา
ระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan) เพื่อกาหนดทิ ศทางการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพในส่ วนภู มิ ภาคทั้ง
บริ การระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริ การระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)
ในรู ปแบบเครื อข่ ายบริ การแทนการขยายโรงพยาบาลเป็ นรายแห่ ง สร้ างความเชื่ อมโยงในภาพของเครื อข่ าย
บริ การสามารถรองรับการส่ งต่อเพื่อเป็ นหลักประกันว่าประชาชน จะเข้าถึงบริ การที่ได้มาตรฐานทัว่ ถึงเป็ นธรรม
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการบาบัดรั กษาโรครวมถึ งการดู แลสุ ขภาพ
ประชาชนในท้องที่ที่อยู่ห่างไกล ซึ่ งมีอุปสรรคในการเข้าถึงการรับบริ การทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน โดยวิธีการ
รักษาด้วยโทรเวชกรรม (Telemedicine) สามารถทาให้แพทย์ให้การรักษากับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นอีกพื้นหนึ่ งที่อยูห่ ่ างไกล
กันโดยผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งเดินทางมาพบแพทย์แต่แพทย์ก็ยงั สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคได้ ซึ่งเป็ นการตอบโจทย์ใน
เรื่ องความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ และลดอุปสรรคในเรื่ องบริ การสุ ขภาพ
ได้เป็ นอย่างดี
ประเทศไทยจึ ง มี แนวคิ ดนาการรั ก ษาด้วยวิธี โทรเวชกรรม มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการให้บริ ก าร
สาธารณสุ ขในการปรึ กษาแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และส่ งต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นจากโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไปยัง
โรงพยาบาลระดับทุ ติภูมิ หรื อระดับตติ ยภู มิเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ในการรั กษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั นี้ยงั ไม่ได้มีการกาหนดมาตรฐานในการรักษาผูป้ ่ วยไว้ จึงอาจจะเกิดความเสี ยหายแก่
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ผูป้ ่ วยที่ อาจไม่ได้รับการรั กษาที่ เป็ นไปตามมาตรฐาน ส่ วนแพทย์อาจต้องรั บผิดทางละเมิ ด และวิธีที่จะ
คุม้ ครองทั้งแพทย์และผูป้ ่ วยคือต้องกาหนดมาตรการทางกฎหมายด้วยการกาหนดมาตรฐานการรักษา ซึ่ งถ้า
หากแพทย์ได้รักษาเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดแล้ว แพทย์ย่อมได้รับความคุ ม้ ครองไม่ตอ้ งรั บผิดทาง
ละเมิด ผูป้ ่ วยก็ได้รับการรักษาที่เป็ นไปตามมาตรฐานและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

2. แนวความคิด ความสาคัญและประโยชน์ ของการใช้ โทรเวชกรรม
องค์การอนามัยโลกได้อธิ บาย คาว่า “โทรเวชกรรม (Telemedicine)”2 ไว้วา่ “โทรเวชกรรม คือ
การให้บริ การดูแลสุ ขภาพทางไกล โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาหรับ
การแลกเปลี่ ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการวินิจฉัยรั กษา ป้ องกันโรค การรั กษาอาการบาดเจ็บ การวิจยั และ
ประเมินผล และเพื่อประโยชน์สาหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์”
โทรเวชกรรม มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ3 ได้แก่
(1) เป็ นระบบที่วตั ถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทางการแพทย์
(2) เป็ นระบบที่มีความมุ่งหมายเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ หรื อการเข้าถึ งบริ การทาง
การแพทย์จากสถานที่ห่างไกล
(3) โทรเวชกรรมมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหลายชนิดมาใช้
(4) เป้ าหมายของโทรเวชกรรม เพื่อปรับปรุ งผลลัพธ์ดา้ นการรักษาโรคให้ดีข้ ึน
ประเภทของโทรเวชกรรม ถ้าพิจารณาตามการทางานของระบบโทรเวชกรรมสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. การเก็บข้อมูลแล้วส่ งต่อ (Store-and-forward telemedicine) ในระบบการเก็บข้อมูลแล้วส่ งต่อ
นั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ภาพเอกซเรย์ (Medicine imaging) และสัญญาณทาง
ชีวภาพ (Bio signals) ซึ่ งจะถูกส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ สาหรับ
ระบบนี้ การตอบสนองจะไม่เกิดขึ้นทันทีและส่ วนใหญ่ผา่ นไปสองสามชัว่ โมงหรื อหลายวัน เมื่อแพทย์หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้รับข้อมูลดังกล่าว ก็สามารถการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาในเวลาไหนก็
ได้ที่สะดวก ไม่จาเป็ นที่ท้ งั สองฝ่ ายจะต้องนัง่ อยูห่ น้าจอในเวลาเดียวกัน
2. โทรเวชกรรมปฏิ สัมพันธ์ (Interactive telemedicine) เป็ นการรั กษาทางไกลที่ท้ งั แพทย์แ ละ
ผู ป้ ่ วยได้คุ ย ตอบโต้ก นั ได้ท นั ที ใ นเวลาเดี ย วกัน (Real-time) เช่ น การพูด คุ ย ผ่า นทางโทรศัพ ท์ (Phone
conversation) หรื อการสื่ อสารผ่านระบบการประชุ มปรึ กษาทางไกล (Video conference) ที่สามารถเห็น
หน้าคู่สนทนาทั้งสองฝ่ ายได้ งานวิจยั ในอดีตหลายงานกล่าวไว้วา่ โทรเวชกรรมไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะ
2

World Health Organization, “A health telematics policy: Report of the WHO group consultation on health
telematics Geneva, 11–16 December 1997,” World Health Organization 10,11 (1998).
3
World Health Organization, “Telemedicine: opportunities and developments in Member States : Report on
the second global survey on eHealth 2009
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ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วติ ของคนไข้ แต่ยงั รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการทางานของผูใ้ ห้บริ การทางการ
แพทย์ดว้ ย
ประเทศไทยจึ ง มี แนวคิ ดนาการรั ก ษาด้วยวิธี โทรเวชกรรม มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการให้บริ ก าร
สาธารณสุ ขในการปรึ กษาแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และส่ งต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นจากโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไปยัง
โรงพยาบาลระดับทุติภูมิ หรื อระดับตติยภูมิเป็ นหลัก จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการรักษาด้วยวิธีโทร
เวชกรรม ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยโรงพยาบาลน่าน ได้ติดตั้งระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine System) ในเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น “ระบบการแพทย์
ฉุ กเฉิ น ทางไกลแบบไร้รอยต่อจังหวัดน่าน (Nan Telemedicine System)” ทาให้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและแพทย์
เฉพาะทางสามารถให้คาปรึ กษา คาสั่งการรักษาที่เหมาะสมกับอาการที่เปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
หรื อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโปรแกรมประเมินอาการ
โรคสมองขาดเลือด เฉี ยบพลันผ่านระบบสารสนเทศ (CU Stroke Fast track Application)

3. หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการรั กษาด้ วยวิธีโทรเวชกรรมระหว่ างประเทศไทยและ
กฎหมายต่ างประเทศ
3.1 หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการรักษาด้ วยวิธีโทรเวชกรรมของประเทศไทย
ประเทศไทยปั จจุบนั ยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อมาตรฐานความระมัดระวังในการ
รักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมแต่อย่างใด แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศมาเลเซี ย และ
ประเทศแอฟริ กาใต้ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายละเมิดสาหรั บใช้เป็ นการกาหนดมาตรฐาน
ความระมัดระวังในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมแล้ว จึงต้องนาหลักเกณ์ทางกฎหมายว่าด้วยการรักษาด้วย
วิ ธี โ ทรเวชกรรมของต่ า งประเทศมาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้อ ดี แ ละข้อ ด้อ ย เพื่ อ สามารถน าผลจาการ
เปรี ยบเทียบวิเคราะห์มาวางมาตรการทางกฎหมายสาหรับการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมของประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสม
3.2 หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการรักษาด้ วยวิธีโทรเวชกรรมของต่ างประเทศ
1. ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา มลรั ฐ นิ ว เจอร์ ซี ย ์มี ก ารออกฎหมายของมลรั ฐ เรี ยกว่ า (New)
Telemedicine and Telehealth ในส่ วนการกาหนดคานิยาม “โทรเวชกรรม” หมายความว่า การให้บริ การด้าน
สุ ขภาพโดยใช้การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
เทคโนโลยีอื่นใด เพื่อลดช่ องว่างระหว่างผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับผูป้ ่ วย ทั้งนี้ จะมี
หรื อไม่มีความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพอื่นก็ได้ และ “โทรเวชกรรม” ไม่รวมถึง การใช้
การสนทนาทางโทรศัพท์ การส่ งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อความโทรศัพท์หรื อการส่ งแฟกซ์
ในส่ วนหน้าที่ของแพทย์ที่มีต่อผูป้ ่ วยนั้น เนื่ องจากว่าการรักษาวิธีโทรเวชกรรมของมลรั ฐนิ วเจอร์ ซี่ย ์ มี 2
รู ปแบบ คือ
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(1) แพทย์รักษาผ่านผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพที่อยูก่ บั ผูป้ ่ วย และ (2) กรณี แพทย์ให้การรักษาผูป้ ่ วยโดยตรงซึ่ ง
ไม่ผ่านผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ ซึ่ งกฎหมายโทรเวชกรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กาจะกาหนดเรื่ องหน้าที่
ของแพทย์ที่มีต่อผูป้ ่ วย จึงต้องกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยไว้ และกาหนดว่าการใช้โทรเวช
กรรมจะต้องอยูภ่ ายใต้มาตรฐานความระมัดระวังหรื อมาตรฐานการรักษาเช่นเดียวกับการรักษาผูป้ ่ วยโดยตัว
ต่อตัว ส่ วนความยินยอมของผูป้ ่ วยอาจจะด้วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อดิจิตอลที่เหมาะสม ภายใต้
มาตรฐานความระมัดระวัง
2. ประเทศมาเลเซีย มีพระราชบัญญัติ เรี ยกว่า TELEMEDICINE ACT 1997 โดยกฎหมายฉบับนี้
มุ่งที่จะวางข้อกาหนดเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชี พโทรเวชกรรม ซึ่ งได้กาหนดคานิยาม “โทรเวชกรรม”
หมายความว่า การประกอบวิชาชี พเวชกรรมโดยการใช้การสื่ อสารทางเสี ยง ภาพ และข้อมูล ในส่ วนหน้าที่
ของแพทย์ต่อผูป้ ่ วย ประเทศมาเลเซี ยกาหนดเพียงว่า ก่อนที่แพทย์จะให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วยเสี ยก่อน ซึ่ งความยินยอมต้องได้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (written consent) และ
ต้องแจ้งให้ผูป้ ่ วยทราบในเรื่ องต่ อไปนี้ (ก) ผูป้ ่ วยสามารถถอนความยินยอมเมื่ อใดก็ไ ด้ (ข) ความเสี่ ย ง
ผลกระทบ และประโยชน์จากการรักษา (ค) จะได้รับการรักษาความลับในข้อมูลใด ๆ ของผูป้ ่ วยที่ได้รับจาก
การรักษาหรื อที่เปิ ดเผยในระหว่างการรักษาทางโทรเวชกรรม (ง) ภาพหรื อข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารใน
ระหว่างหรื อเป็ นผลจากการติดต่อรักษาทางโทรเวชกรรมของผูป้ ่ วย จะไม่ถูกเปิ ดเผยแพร่ ให้แก่ผูว้ ิจยั หรื อ
บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วย และความยินยอมของผูป้ ่ วยจะไม่มีผล หากความยินยอม
ไม่ได้มีขอ้ ความซึ่ งลงนามโดยผูป้ ่ วยว่า ผูป้ ่ วยเข้าใจข้อมูลที่ได้รับแจ้งและได้มีการหารื อข้อมูลดังกล่าวแล้ว
3. ประเทศแอฟริ ก าใต้ มีการกาหนดมาตรการการควบคุ มการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม โดย
สภาวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ขภาพแห่ ง ประเทศแอฟริ กาใต้ (The Health Professions Council of South Africa
(HPCSA)) ออกแนวทางทางจริ ยธรรมทัว่ ไปสาหรับการปฏิบตั ิที่ดีในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม (General
Ethical Guidelines for Good Practice in Telemedicine) ในส่ วนค านิ ยามก าหนดว่ า “โทรเวชกรรม”
หมายความว่า การประกอบเวชกรรมโดยใช้การสื่ อสารทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสุ ขภาพในสถานที่หนึ่ งกับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสุ ขภาพอีกสถานหนึ่ ง เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก การปรับปรุ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางคลิ นิก
การศึ ก ษา และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและการวิ จ ัย โดยเฉพาะภายใต้ก ารให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ส าธารณรั ฐ
แอฟริ ก าใต้ ในส่ วนหน้า ที่ ข องแพทย์ต่อผูป้ ่ วยก าหนดว่า ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามหน้า ที่ วิช าชี พ ที่ ก าหนดไว้ใ น
แนวทางจริ ย ธรรมทั่ว ไปของสภาวิ ช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพแห่ ง ประเทศแอฟริ ก าใต้ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ที่ ดี
(HPCSA’s General Ethical Guidelines for Good Practice.) รักษาประโยชน์สูงสุ ดหรื อความเป็ นอยู่ที่ดีของ
ผูป้ ่ วยเสมอ เคารพความเป็ นส่ วนตัวและศักดิ์ ศรี ของผูป้ ่ วยให้ขอ้ มูลที่ผูป้ ่ วยต้องการเกี่ ยวกับเงื่ อนไข และ
รักษาความลับของผูป้ ่ วยตลอดเวลาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และคาประกาศสิ ทธิ
ของผูป้ ่ วยแห่ งประเทศแอฟริ กาใต้ และไม่ควรให้คาแนะนาทางการแพทย์หรื อให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวช
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กรรมโดยไม่ ไ ด้รับ ความยินยอมจากผูป้ ่ วย ในเรื่ องความยินยอม (informed consent) ต้องได้รับเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และมีการกาหนดรายละเอียดของหนังสื อความยินยอม (informed consent documentation) ด้วย

4. วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายว่ าด้ วยการรั กษาด้ วยวิธีโทรเวชกรรมเปรี ยบเทียบของ
ต่ างประเทศและประเทศไทย
4.1 ความหมายของโทรเวชกรรม
เมื่อเปรี ยบเทียบความหมายของโทรเวชกรรมทั้งสามประเทศมีการกาหนดความหมายในหลัก
ส าคัญ เหมื อ นกัน โทรเวชกรรม หมายถึ ง การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม โดยการใช้ก ารสื่ อ สารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียด
เช่น วิธีการรักษา บุคคลที่จะให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม ซึ่ งในขั้นเริ่ มต้นเนื่ องจากประเทศไทยยังไม่มี
แนวทางในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมที่ ชัดเจน จึงเห็ นควรกาหนดความหมายของโทรเวชกรรมตาม
ประเทศแอฟริ กาใต้ แต่จะแตกต่างจากประเทศแอฟริ กาใต้บางประการคือประเทศแอฟริ กาใต้กาหนดให้
ผูร้ ักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมไม่ใช่แพทย์ก็ได้แต่ตอ้ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสุ ขภาพ แต่ของประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ขอเสนอว่าให้นามาใช้ระหว่างแพทย์กบั แพทย์เท่านั้น อีกทั้ง ยังไม่ควรนาวิธีการนี้ มาใช้รักษาระหว่าง
แพทย์กบั ผูป้ ่ วย เนื่ องจากว่าแพทย์กบั ผูป้ ่ วยไม่มีการตรวจร่ างกายกันจริ ง ซึ่ งขั้นตอนในการตรวจร่ างกายถือ
ว่าเป็ นขั้นตอนสาคัญเพื่อที่แพทย์จะสามารถที่จะวินิจฉัยอาการได้อย่างถูกต้องได้
4.2 หน้ าทีข่ องแพทย์ ต่อผู้ป่วย
เนื่ องจากประเทศสหรัฐอเมริ กามีการกาหนดวิธีการรักษาโทรเวชกรรมกับผูป้ ่ วยโดยตรงได้ดว้ ย
จึงต้องมีการกาหนดหน้าที่ของแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพในขั้นแรกเสี ยก่อนว่าจะต้องตรวจสอบ
ประวัติทางการแพทย์และเวชระเบีย นใด ๆ ที่ได้รับจากผูป้ ่ วย และกาหนดให้มีการจัดตั้งความสั ม พันธ์
ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเสี ยก่อนต้องให้มีการตรวจสอบตัวตนทั้งผูป้ ่ วย และแพทย์ ตรวจสอบประวัติทาง
การแพทย์ และต้องประเมินว่าสามารถให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมได้หรื อไม่ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องทาการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวนี้ ก่อน จึงจะให้ผูป้ ่ วยแต่ละรายได้เริ่ มการรักษา ประเทศมาเลเซี ยไม่มีการกาหนดหน้าที่
ของแพทย์ในกรณี น้ ี ไว้โดยเฉพาะ ส่ วนประเทศแอฟริ กาใต้ ในเรื่ องหน้าที่ของแพทย์ต่อผูป้ ่ วย ได้นาหน้าที่
ของแพทย์ต่อผูป้ ่ วยที่มีบญั ญัติไว้อยู่ในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ มากาหนดรวมไว้ในแนวทางทางจริ ยธรรม
ทัว่ ไปสาหรับการปฏิบตั ิที่ดีในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม (General Ethical Guidelines for Good Practice
in Telemedicine) ได้แก่ หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในแนวทางจริ ยธรรมทัว่ ไปของสภาวิชาชี พด้านสุ ขภาพแห่ง
ประเทศแอฟริ ก าใต้ส าหรั บ การปฏิ บ ตั ิ ที่ ดี (HPCSA’s General Ethical Guidelines for Good Practice) การ
รักษาความลับของผูป้ ่ วยตลอดเวลาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 61 ค.ศ. 2003
และคาประกาศสิ ท ธิ ข องผูป้ ่ วยแห่ ง ประเทศแอฟริ ก าใต้ และหลัก ในเรื่ องความยินยอมของผูป้ ่ วย ส่ วน
ประเทศไทย ตามที่ผูว้ ิจยั ได้เสนอว่าโทรเวชกรรมในขั้นเริ่ มต้นควรกาหนดให้ใช้ระหว่างแพทย์กบั แพทย์
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เท่ า นั้น หน้า ที่ ข องแพทย์ใ นการรั ก ษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมย่อมเหมื อนกับหน้า ที่ ข องแพทย์รักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ แต่นามารวบรวมไว้เป็ นฉบับเดียวกันซึ่ งมีความสอดคล้องกับประเทศแอฟริ กาใต้
4.3 วิธีการรักษาด้ วยโทรเวชกรรม
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ก าหนดว่ า การใช้ โ ทรเวชกรรมจะต้อ งอยู่ ภ ายใต้ม าตรฐานความ
ระมัดระวังหรื อมาตรฐานการรักษาเช่ นเดี ยวกับการรักษาตัวต่อตัว กล่าวคือ ถ้ามาตรฐานในการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองแตก ในการรักษาผูป้ ่ วยตามขั้นตอนปกติมีการตรวจอะไรบ้าง ในการรักษาโรคหลอดเลื อด
สมองแตกด้วยวิธีโทรเวชกรรมก็ตอ้ งมีมาตรฐานในการรักษาเช่นเดียวกัน จะมีมาตรฐานความระมัดระวังที่
ต่ากว่านี้ ไม่ได้ ประเทศมาเลเซี ย กาหนดเพียงว่า ก่อนที่แพทย์จะให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมต้องได้รับ
ความยินยอมจากผูป้ ่ วยเสี ยก่อน ประเทศแอฟริ กาใต้ การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมผูท้ ี่รับข้อมูลประวัติจาก
ผูป้ ่ วยอาจไม่ใช่ แพทย์ก็ได้ จึงต้องมีการกาหนดให้ตอ้ งมีการจัดเอกสารประเมินทางการแพทย์และประวัติ
ทางคลิ นิกที่เกี่ยวข้องที่จาเป็ นในการวินิจฉัยเบื้องต้น รวมถึ งข้อบ่งชี้ เกี่ ยวกับการรักษาเสี ยก่อนที่จะให้การ
รักษา และเมื่อกาหนดให้มีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมแล้ว แพทย์ควรตรวจสอบให้แน่ ใจการให้ความ
ยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวนั้น สาหรับประเทศไทย การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมมาใช้ระหว่างแพทย์เวช
ปฏิ บ ตั ิ ท วั่ ไปกับ แพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญในสาขาเฉพาะทาง ความระมัดระวัง ของแพทย์เวชปฏิ บ ตั ิ ท วั่ ไปย่อม
แตกต่างจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ แต่ระดับความระมัดระวังของแพทย์ในการรักษาผูป้ ่ วยแบบตัวต่อตัว กับรักษา
ผู ป้ ่ วยด้ว ยวิ ธี โ ทรเวชกรรม เห็ น ว่า การรั ก ษาผู ป้ ่ วยด้ว ยวิ ธี โ ทรเวชกรรม แพทย์ต้อ งมี ม าตรฐานความ
ระมัดระวังที่ไม่ต่ากว่าการรักษาผูป้ ่ วยโดยปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับวิธีการรักษาด้วยโทรเวชกรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จึงเห็นควรกาหนดเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
4.4 ความยินยอม
ในเรื่ องความยินยอมของผูป้ ่ วยในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม ทั้งสามประเทศมีการกาหนด
หลักเกณฑ์สาคัญเช่ นเดียวกันว่า ก่อนที่แพทย์จะให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม ต้องได้รับความยินยอม
จากผูป้ ่ วยเสี ยก่อน ในรู ปแบบของ (informed consent) ซึ่งหลักในเรื่ องความยินยอมในการรักษาประเทศไทย
ได้มีกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และคาประกาศสิ ทธิ และข้อพึงปฏิ บตั ิของ
ผูป้ ่ วย โดยมี เนื้ อหาโดยสรุ ป ว่า บุ ค ลากรด้า นสาธารณสุ ข ต้องแจ้ง ข้อมู ล ด้า นสุ ข ภาพที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ให้บริ การให้ผูป้ ่ วยทราบอย่างเพียงพอที่ ผูป้ ่ วยจะใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการรั บหรื อไม่รับบริ ก ารใด
และผูป้ ่ วยมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นจริ งและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย การตรวจ การรักษา ผลดีและ
ผลเสี ยจากการตรวจ การรักษาจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพใช้ภาษาที่ผปู ้ ่ วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้
ผูป้ ่ วยสามารถเลือกตัดสิ นใจในการยินยอมหรื อไม่ยินยอม เว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ น อันจาเป็ นเร่ งด่วนและเป็ น
อันตรายต่อชี วิต และประเทศไทยก็ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องความยินยอมว่าจะต้องความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่า ความยินยอมทาด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์ อกั ษรก็ได้ แต่ที่สาคัญคือแพทย์
ต้องแจ้งสิ ทธิ ให้แก่ผปู ้ ่ วยทราบถึงการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
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5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมของประเทศไทยในปั จจุบนั นี้ ยงั
ไม่ได้มีการกาหนดมาตรฐานในการรักษาผูป้ ่ วยไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงควรกาหนดมาตรการทางกฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความระมัดระวัง ในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมของแพทย์ ฉะนั้นผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สมควรก าหนดให้ แ พทยสภาซึ่ งเป็ นองค์ก รในการควบคุ ม ผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ดาเนิ นการกาหนดให้มีมาตรการทางกฎหมาย เช่น ออกประกาศแพทยสภาเพื่อกาหนดมาตรฐานการรักษา
ของแพทย์ดว้ ยวิธีโทรเวชกรรม
2. การกาหนดคานิ ยามของโทรเวชกรรม เห็นว่าควรกาหนดให้เป็ นการใช้โทรเวชกรรมระหว่าง
แพทย์ดว้ ยกัน ประการแรก ประกาศแพทยสภามีอานาจในการควบคุ มมาตรฐานการรักษาของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พเวชกรรมเท่านั้น ประการที่สอง การรักษาให้แก่ผปู ้ ่ วย การตรวจร่ างกาย หรื อการประเมินอาการของ
ผูป้ ่ วยถือว่าเป็ นขั้นตอนสาคัญในการวินิจฉัยโรค จึงเห็นควรกาหนดให้แพทย์เท่านั้นเป็ นผูใ้ ช้โทรเวชกรรม
ในการรักษาผูป้ ่ วย จึงเห็นควรกาหนดดังนี้
“โทรเวชกรรม” หมายความว่า การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมโดยการใช้ก ารสื่ อ สารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรมในสถานที่ หนึ่ ง กับ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมอี ก สถานที่ หนึ่ ง เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวก
ปรั บปรุ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางคลิ นิก การศึ กษา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการวิจยั โดยเฉพาะ
ภายใต้การให้บริ การในประเทศไทย
3. หน้าที่ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อผูป้ ่ วย เห็นควรกาหนด ดังนี้
(1)ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549
(2) รักษาประโยชน์สูงสุ ดหรื อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูป้ ่ วยเสมอ
(3) ให้ขอ้ มูลที่ผปู ้ ่ วยต้องการเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
(4) รักษาความลับของผูป้ ่ วยตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
และคาประกาศสิ ทธิของผูป้ ่ วย
(5) ไม่ ค วรให้ ค าแนะน าทางการแพทย์ ห รื อให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี โ ทรเวชกรรม
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วย
4. วิธีการให้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม เห็นควรกาหนดวิธีการรักษาด้วยโทรเวชกรรมตาม
แบบของประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังนี้
(1) ก่อนที่แพทย์จะประกอบวิชาชี พเวชกรรมด้วยวิธีโทรเวชกรรม ต้องได้รับความยินยอม
จากผูป้ ่ วยเสี ยก่อน
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(2)การประกอบวิชาชี พ เวชกรรมด้วยวิธี โทรเวชกรรมจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความ
ระมัดระวังเช่นเดียวกับการรักษาตัวต่อตัว
(3) การประกอบวิชาชี พเวชกรรมด้วยวิธีโทรเวชกรรม ให้รวมถึง การอธิ บายเกี่ยวกับความ
เสี่ ยงและประโยชน์ของตัวเลื อกในการให้การรั กษาแก่ ผูป้ ่ วย ซึ่ งทาผ่านการใช้โทรเวชกรรมด้วย ซึ่ งอยู่
ภายใต้มาตรฐานความระมัดเช่นเดียวกับรักษาตัวต่อตัว
5. ความยินยอม เห็นควรกาหนด ดังนี้
(1) ความยินยอมของผูป้ ่ วยอาจจะด้วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ความยินยอมจากผูป้ ่ วยจะไม่มีผลหากไม่ได้แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) ผูป้ ่ วยสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
(ข) ความเสี่ ยง ผลกระทบ และประโยชน์จากการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
(ค) จะได้รับการรักษาความลับในข้อมูลใด ๆ ของผูป้ ่ วยที่ได้รับจากการรักษาหรื อที่
เปิ ดเผยในระหว่างการรักษาทางโทรเวชกรรม
(ง) ภาพหรื อข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารในระหว่างหรื อเป็ นผลจากการติดต่อรักษา
ทางโทรเวชกรรมของผูป้ ่ วย จะไม่ถูกเปิ ดเผยแพร่ ให้แก่ผวู ้ จิ ยั หรื อบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผูป้ ่ วย
6. กรณี ฉุกเฉิน
ในกรณี ฉุกเฉิ นผูว้ ิจยั เห็นว่ามี 2 กรณี ได้แก่ กรณี ฉุกเฉิ นเกิดขึ้นในโรงพยาบาล แพทย์ไม่อาจส่ ง
ต่อได้ทนั ท่วงที แพทย์สามารถรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมโดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมหรื อแจ้งข้อมูลให้ผปู ้ ่ วย
ทราบก่อน ส่ วนกรณี ฉุกเฉิ นนอกโรงพยาบาล หากใช้การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมไม่ใช่ระหว่างแพทย์กบั
แพทย์ เห็นว่า ให้ผปู ้ ฏิบตั ิการฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2551 เป็ นผูท้ าการช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นด้วยวิธีโทรเวชกรรมได้ แต่โดยให้ปฏิบตั ิภายใต้การกากับดูแลของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดังนั้น การกาหนดการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมกรณี ฉุกเฉิ น ผูว้ จิ ยั ขอเสนอ ดังนี้
(1) กรณี ฉุกเฉิ น จาเป็ นเร่ งด่วนซึ่ งไม่อาจได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วยได้
การรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรมย่อมกระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วย
(2) กรณี ฉุกเฉิ นนอกโรงพยาบาล หากผูป้ ฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นทาการช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นด้วย
วิธีโทรเวชกรรม ให้ปฏิบตั ิภายใต้การกากับดู แลของผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม ทั้งนี้ มาตรฐานให้เป็ นไป
ตามที่ให้วทิ ยาลัยแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนด
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