
ประกาศแพทยสภา 
ที ่๗ /๒๕๕๔ 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวนิจิฉยัสมองตาย 

 
        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ช) แหง่พระราชบญัญัตวิชิาชพีเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๒๕ 
ประกอบขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม(ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๑ 
ใหแ้พทยสภาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวนิจิฉัยสมองตาย ออกเป็นประกาศแพทยสภา ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการแพทยสภา ครัง้ที ่๑๐ / ๒๕๕๓ เมือ่วนัที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เห็นชอบใหอ้อกประกาศ
แพทยสภา เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวนิจิฉัยสมองตายไวด้งันี้ 
      ขอ้ ๑ ประกาศแพทยสภานี้เรยีกวา่ “ประกาศแพทยสภา ที ่๗/๒๕๕๔ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวนิจิฉัย
สมองตาย” 
      ขอ้ ๒ ใหย้กเลกิประกาศแพทยสภาเรือ่ง เกณฑก์ารวนิจิฉัยสมองตาย พ.ศ. ๒๕๓๒ และประกาศแพทย
สภา เรือ่ง เกณฑก์ารวนิจิฉัยสมองตาย 
               (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศแพทยสภาที ่๒/๒๕๕๒ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวนิจิฉัย
สมองตาย 
      ขอ้ ๓ การวนิจิฉัยสมองตายใหท้ าไดใ้นสภาวะและเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี้ 
               (๑) ผูป่้วยตอ้งไมรู่ส้กึตวัและไมห่ายใจโดยมขีอ้วนิจิฉัยถงึสาเหต ุใหรู้แ้น่ชดัวา่สภาวะของผูป่้วยนี้
เกดิขึน้จากการทีส่มองเสยีหายโดยไมม่ ี
                     หนทางเยยีวยาได ้(irremediable and irreversible structural brain damage) และ 
               (๒) การไมรู่ส้กึตวัและไมห่ายใจนี้ไมไ่ดเ้กดิจาก 
                        ก. พษิยา (drug intoxication) เชน่ ยาเสพตดิ ยานอนหลบั ยาคลายกลา้มเนื้อ สารพษิที่
มผีลใหก้ลา้มเนื้อไมท่ างาน 
                        ข. ภาวะอณุหภมูใินร่างกายต า่รุนแรง (นอ้ยกวา่ ๓๒ องศาเซลเซยีส) 
                        ค. ภาวะผดิปกตขิองระบบตอ่มไรท้่อและเมตาโบลกิ (endocrine and metabolic 
disturbances) 
                        ง. ภาวะช็อก (shock) ยกเวน้ทีเ่กดิจากการสญูเสยีหนา้ทีข่องระบบประสาททีค่วบคมุการ
เตน้ของหวัใจและการหดตวั 
                            ของหลอดเลอืด(neurogenic shock) 
      ขอ้ ๔ เมือ่ผูป่้วยอยูใ่นสภาวะครบตามเงือ่นไขขอ้ ๓ แลว้ เพือ่ยนืยนัการวนิฉัิยสมองตาย ใหต้รวจตาม
เกณฑ ์ดงันี ้ 
               (๑) ตรวจไมพ่บการเคลือ่นไหวใด ๆ ไดเ้อง ยกเวน้การเคลือ่นไหวทีเ่กดิจากรเีฟลกซข์อง ไขสนั
หลงั (spinal reflex)  
               (๒) ตรวจไมพ่บรเีฟลกซข์องกา้นสมอง (absence of brainstem reflexes) ตอ่ไปนีท้ัง้หมด 
ยกเวน้ในสว่นทีม่ขีอ้จ ากดัไมส่ามารถตรวจได ้
                        ก. รเีฟลกซข์องรูมา่นตาตอ่แสง(pupillary light reflex) 
                        ข. รเีฟลกซข์องกระจกตา(corneal reflex) 
                        ค. การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อใบหนา้และลกูตา ( motor response within the cranial 
nerve distribution) 
                        ง. เวสตบิูโลออกคลูารร์เีฟลกซ(์vestibulo-ocular reflex)  
                        จ. ออกคโูลเซฟาลกิรเีฟลกซ(์ oculocephalic reflex)  
                        ฉ. รเีฟลกซข์องการกลนืและการไอ(gag and cough reflexes) 
                (๓) สภาวะการตรวจพบใน ขอ้ ๔ (๑) และ ๔ (๒) นี้ตอ้งไมม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 
๖ ชัว่โมง จงึวนิจิฉัยสมองตาย ยกเวน้ใน 
                      ทารกอายนุอ้ยกวา่ ๗ วนัไมส่ามารถตรวจวนิจิฉัยดว้ยเกณฑด์งักลา่วได ้ส าหรับทารกอายุ
ระหวา่ง ๗ วนัถงึ ๒ เดอืน ตอ้งไมม่ ี
                      การเปลีย่นแปลงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย ๔๘ ชัว่โมง และทารกอายรุะหวา่ง ๒ เดอืนถงึ ๑ ปี 
ตอ้งไมม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นเวลา 
                      อยา่งนอ้ย ๒๔ ชัว่โมง 
               (๔) ทดสอบการไมห่ายใจ(apnea test)เป็นบวก(positive)หมายความวา่ไมม่กีารเคลือ่นไหวของ
ทรวงอกและหนา้ทอ้ง 
                     เมือ่หยดุเครือ่งชว่ยหายใจเป็นเวลาอยา่งนอ้ย ๑๐ นาท ีบ่งบอกถงึกา้นสมองสญูเสยีหนา้ที่
โดยสิน้เชงิและสมองตาย 
 
           ขัน้ตอนกอ่นการทดสอบนี้ตอ้งเตรยีมผูป่้วย เพือ่ใหม้คีา่ความดนัของออกซเิจนในกระแสเลอืด 



(PaO2) มรีะดบัทีส่งูเพยีงพอ (มากกวา่๒๐๐ มลิลเิมตรปรอท) เพือ่ป้องกนัภาวะขาดออกซเิจนในระหวา่งการ
ทดสอบ โดยตัง้เครือ่งชว่ยหายใจดงันี้ ใหค้วามเขม้ขน้ออกซเิจน๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต ์(FiO2เท่ากบั ๑.๐) ปริ
มาตรการหายใจตอ่ครัง้ (tidal volume) เท่ากบั ๑๐ มลิลลิติร /กโิลกรัม อตัราการหายใจ ๑๐ ครัง้/นาท ีเป็น
เวลาประมาณ ๓๐ นาทเีพือ่ใหไ้ดค้า่ความดนัของคารบ์อนไดออกไซดใ์กลเ้คยีง ๔๐ มลิลเิมตรปรอท จงึเริม่
ทดสอบ และระหวา่งการทดสอบใหส้อดสายยางน าออกซเิจนความเขม้ขน้เท่ากบั ๑๐๐เปอรเ์ซ็นต ์เขา้ใน
หลอดลมระดบัคาไรนา (carina) ในอตัรา ๖ ลติร/นาท ีหลงัจากหยดุเครือ่งชว่ยหายใจอยา่งนอ้ย ๑๐ นาท ี
จากนัน้ใหเ้จาะตรวจวดัคา่ความดนัของคารบ์อนไดออกไซดใ์นกระแสเลอืด(PaCO2) ซึง่มคีา่ไมน่อ้ยกวา่ ๖๐ 
มลิลเิมตรปรอท หรอืมคีา่เปลีย่นแปลงมากขึน้ตา่งกนัระหวา่งกอ่นและหลงัถอดเครือ่งชว่ยหายใจไมน่อ้ยกว่า 
๒๐ มลิลเิมตรปรอท 
 
      ขอ้ ๕ กรณีไมส่ามารถทดสอบการไมห่ายใจตามขอ้ ๔(๔)ได ้สามารถวนิจิฉัยสมองตายได ้โดยการตรวจ
ดว้ยวธิทีีย่นืยนัวา่ไมม่เีลอืดไหล 
               เวยีนเขา้สูส่มองไดแ้ก ่cerebral angiography หรอื isotope brain scan เป็นตน้  
      ขอ้ ๖ กรณีเด็กทารกอายรุะหวา่ง ๗ วนัถงึ ๒ เดอืน ใหม้กีารตรวจยนืยนัดว้ยการตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมอง 
(electroencephalogram) ๒ ครัง้ 
               หา่งกนั ๔๘ ชัว่โมง หากอายรุะหวา่ง ๒ เดอืนถงึ ๑ ปีใหต้รวจยนืยนัดว้ยการตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมอง 
(electroencephalogram) ๒ ครัง้ 
               หา่งกนั ๒๔ ชัว่โมง  
      ขอ้ ๗ วธิปีฏบิัตใินการวนิจิฉัยสมองตาย  
               (๑) การวนิจิฉัยสมองตายใหก้ระท าโดยองคค์ณะของแพทยไ์มน่อ้ยกวา่ ๓ คน และตอ้งไม่
ประกอบดว้ยแพทยผ์ูท้ าการผ่าตดัปลกูถ่าย 
                     อวยัวะรายนัน้หรอืแพทยท์ีด่แูลผูป่้วยทีต่อ้งการอวยัวะไปปลกูถ่าย หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษา
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบประสาท 
               (๒) แพทยผ์ูด้แูลผูป่้วยสมองตายทีอ่ยูใ่นขา่ยเป็นผูบ้รจิาคอวยัวะไดต้ามเกณฑข์องศนูยร์ับบรจิาค
อวยัวะสภากาชาดไทย ควรด าเนนิการตรวจ 
                     วนิจิฉัยสมองตาย โดยไมช่กัชา้ และแจง้ใหญ้าตขิองผูป่้วยทราบ เมือ่ผูป่้วยอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะ
ทดสอบการไมห่ายใจ เพือ่เตรยีมความ 
                     พรอ้มของญาต ิและใหโ้อกาสในการบรจิาคอวยัวะเมือ่วนิจิฉัยสมองตายแลว้  
               (๓) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหรอืผูไ้ดร้ับมอบหมาย จะตอ้งร่วมเป็นผูร้ับรองการวนิิจฉัยสมองตาย
และเป็นผูล้งนามรับรองการตาย 
               (๔) แพทยค์วรใหก้ารดแูลผูป่้วยตามแนวทางการดแูลผูป่้วยทีอ่ยูใ่นเกณฑบ์รจิาคอวยัวะได ้ของ
ศนูยร์ับบรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย 
                     ตอ่ไป ในระหวา่งทีท่มีผูป้ระสานงานการปลกูถ่ายอวยัวะด าเนนิการใหม้กีารบรจิาคอวยัวะ การ
ใหก้ารรักษาใดๆภายหลงัการรับรอง 
                     การตายโดยเกณฑส์มองตาย คอืการดแูลเพือ่รักษาอวยัวะใหส้ามารถน าไปปลกูถ่ายได ้
     ขอ้ ๘ ใหใ้ชบ้ันทกึการตรวจวนิจิฉัยสมองตาย ทา้ยประกาศนี้ควบคูไ่ปกบัประกาศนี ้ 

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
(นายแพทยส์มศกัดิ ์โลห่เ์ลขา) 

นายกแพทยสภา 

 


