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บทน ำ 

 ใบรับรองแพทยเ์ป็นเอกสารซ่ึงแพทยอ์อกให้กบัผูข้อรับบริการ บุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงผูข้อรับ

บริการมอบอ านาจให้ หรือให้กบัผูท่ี้มีอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เพื่อรับรองว่าแพทยไ์ดท้ าการตรวจ

ดูแลรักษาผูป่้วยหรือผูม้าขอรับบริการและมกัจะมีความเห็นของแพทยป์ระกอบตามประเภทของใบรับรอง

แพทยห์รือความตอ้งการของผูม้ารับบริการ  

 ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ก าหนดจากแพทยสภาในการแบ่งประเภทของใบรับรองแพทย ์อย่างไรก็ตามการ

แบ่งใบรับรองแพทยอ์าจแบ่งไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. แบ่งตามประเภทผูข้อใบรับรองแพทย ์เช่น ผูป่้วย ผูข้อรับบริการ ญาติผูเ้สียชีวิต ต ารวจ บริษทัประกนัชีวิต 

ศาล หน่วยงานภาครัฐ 

2. แบ่งตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย เช่น หนงัสือรับรองการเกิดเพื่อขอสูติบตัร หนงัสือรับรองการตายเพื่อ

ขอมรณบตัร เอกสารรับรองความพิการของกระทรวงพฒันาสังคมและมนุษย ์

 

 

 

* ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 



3. แบ่งตามการเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางการแพทย ์เช่น ใบรับรองท่ีเป็นหน้าท่ีซ่ึงกฎหมายก าหนดให้

ปฏิบติัโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะไม่เก็บค่าบริการทางการแพทย ์เช่น ใบชนัสูตร

บาดแผล และใบรับรองแพทยว์่าผูป่้วยไดม้าตรวจรักษาซ่ึงให้การวินิจฉัยพร้อมความเห็นในการหยุดพกั

รักษาตัว ส่วนตัวอย่างใบรับรองท่ีมีการเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองการตรวจสุขภาพ 

ใบรับรองเพื่อเรียกค่ารักษาชดเชยจากบริษทัประกนั 

4. แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการน าใบรับรองแพทยไ์ปใช ้เช่น ใบรับรองแพทยส์ าหรับประเมินสุขภาพก่อน

เดินทางโดยเคร่ืองบิน ใบรับรองแพทยใ์นการตรวจคดักรองโรคหรือตรวจคดักรองสารเสพติดส าหรับการ

สมคัรเขา้รับราชการ 

5. แบ่งตามหน่วยงานท่ีออกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย ์เช่น ใบรับรองแพทยข์องแพทยสภา ใบรับรองแพทย ์

(กท16/1) ของส านกังานประกนัสังคม 

จะเห็นไดว้่าใบรับรองแพทยน์ั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก หลากหลายรูปแบบ หลากหลายวตัถุประสงค ์

ซ่ึงแพทยผ์ูเ้ขียนควรท าความเขา้ใจในหลกัการเขียนใบรับรองแพทยโ์ดยทัว่ไปเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน

ใบรับรองแพทย์แบบต่าง ๆ และในกรณีท่ีมีข้อก าหนดหรือเกณฑ์เฉพาะ เช่น การประเมินการสูญเสีย

สมรรถภาพตามเกณฑ์ของส านักงานประกันสังคม แพทย์ควรผ่านฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัในการเขียน

ใบรับรองแพทยใ์นรูปแบบเฉพาะนั้นเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลซ่ึงเขียนในใบรับรองแพทยน์ั้นถูกตอ้งและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องใบรับรองแพทยป์ระเภทนั้น ๆ และท าให้ลดการถูกฟ้องร้องในประเด็นซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัใบรับรองแพทย ์

เน่ืองจากแพทยสภายงัไม่มีขอ้แนะน าในการเขียนใบรับรองแพทย ์มีเพียงเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ.2555 ในขอ้ 2.3.3 ท่ีระบุถึงความสามารถจดัท าบนัทึกทางการแพทย ์

ใบรับรองแพทย์ และเอกสารทางการแพทย์อ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ เกณฑ์ความรู้

ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ในหมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 

1.5  1.6  และ 1.7 ท่ีระบุถึงความสามารถการเขียนใบรับรองแพทยป์ระเภทต่าง ๆ ดงันั้นแพทยแ์ต่ละคนจะ

สามารถเขียนใบรับรองแพทยไ์ดถู้กตอ้งและเหมาะสมเพียงใดขึ้นกบัหลกัสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์บณัฑิต

ในแต่ละสถาบนัจะเป็นตวัก าหนดว่ามีความใส่ใจและจดัการเรียนการสอนและการประเมินในหัวขอ้การ

เขียนใบรับรองแพทยน้ี์มากนอ้ยเท่าใด 

 

 



ใบรับรองแพทยโ์ดยทัว่ไปแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป (general information) เช่น ช่ือสถานพยาบาล ช่ือแพทย ์ช่ือผูป่้วย   

2. ขอ้มูลสุขภาพ/ความเจ็บป่วย (medical information) เช่น การวินิจฉยัโรค และการรักษา 

3. ความเห็น (opinion) เช่น ระยะเวลาในการพกัรักษา การพยากรณ์โรค 

ส่วนท่ี 1 และ 2 มกัจะไม่มีปัญหามากนกัเน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความจริงท่ีทุกคนสามารถระบุได้

ตรงกนั แต่ในส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นความเห็นของแพทยน์ั้นอาจมีความแตกต่างกนัได ้ขึ้นกบักรอบแนวความคิด 

หลกัฐานขอ้มูลหรือเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงประกอบการตดัสินใจและยงัรวมไปถึงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัท า

ให้ในส่วนความเห็นนั้นมีความแตกต่างกนัได้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไปว่าความเห็นท่ีแพทยเ์ขียนใน

รับรองแพทยน์ั้นมีความสุจริตใจ มีกรอบแนวความคิดท่ีเหมาะสม อา้งอิงขอ้มูลการตดัสินใจซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

กนัในวงวิชาการสาขานั้น ถา้ความเห็นแพทยใ์ห้โดยอยู่บนหลกัการเหล่าน้ีแมจ้ะมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัแต่

คงตอ้งใหก้ารยอมรับวา่ไม่มีความเห็นใดผิด เพราะต่างเป็นความเห็นท่ีให้โดยสุจริตมีขอ้มูลหลกัฐานรองรับ

และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 

เพื่อให้นิสิตแพทยแ์ละแพทยไ์ดมี้กรอบแนวความคิดท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับการเขียนใบรับรอง

แพทย ์เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ขียนใบรับรองแพทยไ์ดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง ขอ้แนะน าใน

การเขียนใบรับรองแพทยน้ี์จึงไดเ้รียบเรียงแนวทางหรือขอ้ก าหนดในการเขียนใบรับรองแพทยจ์ากหลาย

ประเทศรวมถึงจากประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทยมาสรุปเป็นแนวทาง

ดงัต่อไปน้ี 

 

ประเด็นท่ีต้องท ำหรือควรท ำ 

- ใบรับรองแพทยจ์ดัท าและรับผิดชอบโดยแพทยท่ี์ไดรั้บใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผูเ้ซ็นช่ือ

ในใบรับรองแพทยฉ์บบันั้น 

- แพทยต์อ้งรักษาความลบัในการออกใบรับรองแพทย ์

- ขอ้มูลในใบรับรองแพทยต์อ้งมีความถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลสุขภาพ/ความเจ็บป่วยของผูป่้วยหรือผู ้

ขอรับบริการ 

- ขอ้มูลและความเห็นในใบรับรองแพทยค์วรเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

- ขอ้มูลและความเห็นในใบรับรองแพทยค์วรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องใบรับรองแพทย์

แต่ละประเภท 



- ความเห็นในใบรับรองแพทยค์วรจ ากดัขอบเขตในสาขาท่ีแพทยท์่านนั้นเช่ียวชาญ และไม่ควรให้

ความเห็นในขอ้กฎหมาย 

- ใบรับรองแพทยอ์าจใชว้ิธีพิมพห์รือเขียนก็ได ้ในกรณีท่ีใชว้ิธีเขียนลายมือควรอ่านออกไดง้่าย 

- ระบุวนั เดือน ปี ท่ีเขียนใบรับรองแพทย ์  

- ระบุวนั เดือน ปี ท่ีไดต้รวจหรือการให้บริการทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีระบุในใบรับรอง

แพทย ์

- ภาษาท่ีใชส้ามารถส่ือสารใหบุ้คคลซ่ึงไม่มีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยห์รือสาธารณสุขเขา้ใจได้ 

- ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาไทย และกรณีเป็นศพัท์จากภาษาต่างประเทศควรเลือกค าแปลตามศพัท์

บญัญติัก่อน (ถา้มี) 

- เม่ือมีการเขียนหรือพิมพผ์ิดใหข้ีดฆ่าขอ้ความท่ีผิดและเขียนขอ้ความท่ีถูกตอ้งดา้นบนเหนือขอ้ความ

นั้นและเซ็นช่ือก ากบัท่ีมุมกระดาษบรรทดัเดียวกนัท่ีมีการขีดฆ่าขอ้ความ  หรือให้เรียกใบรับรอง

แพทยท่ี์ออกไปคืนมาเพื่อท าการยกเลิกและออกใบรับรองแพทยฉ์บบัใหม่แทน 

- บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนเม่ือมีการออกใบรับรองแพทย ์โดยระบุผูข้อ วตัถุประสงค์ วนัท่ีออก

ใบรับรองแพทย ์และขอ้มูลส าคญัในใบรับรองแพทยน์ั้น รวมถึงการแกไ้ขใบรับรองแพทยท่ี์เกิดขึ้น 

- ท าส าเนาใบรับรองแพทยท่ี์ไดอ้อกให้แก่ผูป่้วยหรือผูรั้บบริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อไวส้ าหรับ

ทวนสอบหรือตรวจสอบเสมอ 

- ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นขอใบรับรองแพทยแ์ทนหรือยอมให้เปิดเผยขอ้มูลตอ้งมีการ

จดัท าเอกสารใหค้วามยนิยอมและเก็บเป็นหลกัฐานไว ้

 

ประเด็นท่ีไม่ควรท ำหรือห้ำมท ำ 

- ไม่ออกใบรับรองแพทยถ์า้ไม่มีการตรวจผูป่้วยหรือผูข้อรับบริการ 

- ไม่ออกใบรับรองแพทยโ์ดยระบุขอ้มูลยอ้นหลงัซ่ึงไม่มีหลกัฐานทางการแพทยย์นืยนั 

- ไม่เซ็นช่ือไวใ้นใบรับรองแพทยทิ์้งไว ้เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใดเขียน

ขอ้มูลโดยท่ีแพทยผ์ูเ้ซ็นช่ือนั้นไม่ไดท้ าการตรวจผูป่้วยหรือผูข้อรับบริการ 

- แพทยไ์ม่ควรมีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขดักนัของประโยชน์ในการเขียนใบรับรองแพทย ์ 

เช่น เป็นญาติสายตรงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการออกใบรับรองแพทยน์ั้น 

 

 



กำรปฏิเสธไม่ออกใบรับรองแพทย์ 

ใบรับรองแพทยท่ี์เป็นหน้าท่ีหรือขอ้บงัคบัทางกฎหมายนั้น แพทยมี์หน้าท่ีในการออกใบรับรอง

แพทยไ์ม่ควรปฏิเสธการออกใบรับรองแพทย ์เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือผิดจริยธรรม

วิชาชีพได ้แต่ในส่วนใบรับรองแพทยท่ี์เป็นบริการทางการแพทยอ์าจจะมีการปฏิเสธไม่ให้บริการทางการ

แพทยไ์ด้ในกรณีไม่ฉุกเฉินแต่ควรแจ้งเหตุผลถึงการไม่ให้บริการให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบและควรบนัทึก

เหตุผลในเวชระเบียนดว้ย 

ในกรณีท่ีขอ้มูลทางการแพทยย์งัไม่เพียงพอ แพทยอ์าจจะปฏิเสธไม่ออกใบรับรองแพทยห์รือขอ

เล่ือนเวลาในการออกใบรับรองแพทยใ์ห้แก่ผูป่้วยหรือผูข้อรับบริการ แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งออกใบรับรอง

แพทยใ์นขณะท่ีขอ้มูลยงัไม่เพียงพอใหแ้พทยร์ะบุขอ้มูลเท่าท่ีมีอยู่พร้อมเหตุผลประกอบท่ียงัไม่สามารถระบุ

การวินิจฉยั การรักษา หรือการใหค้วามเห็นประกอบในใบรับรองแพทยด์ว้ย 
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