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ฉบับที่ 8 ประจ�ำวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2557

ท่านสมาชิกแพทยสภาที่เคารพรักทุกท่าน
สถานการณ์บ้านเมือง และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ทางการเมือง ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด จนคนหลายคน
Unfreind กันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแพทยสภาในวั น ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระด่วนเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อ
ให้กรรมการแพทยสภาแสดงความคิดเห็น คือ เรื่องที่นายก
แพทยสภาได้ลงนามเป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เรียกร้องรัฐบาลในประเด็นต่างๆ คือ 1.เรือ่ งโครงการ
จ�ำน�ำข้าว ทีม่ กี ารทุจริตอย่างกว้างขวางทุกขัน้ ตอน 2.เรือ่ งผลการ
เลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ
34 ของคนที่มีสิทธิ์ บัตรเสียและผู้ไม่ต้องการออกเสียงมีถึงร้อย
ละ 13 และผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีถึงร้อยละ 53 เป็นต้น ฯลฯ
3.กระแสการเรียกร้องของประชาชนในการปฏิรปู ประเทศ ฯลฯ
ในที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ได้มีการอภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการแถลงการณ์ของ
นายกแพทยสภาเป็นเรือ่ งของตัวบุคคล ไม่ได้เป็นตัวแทนสมาชิก
แพทย์ ทั้ ง หมดจ� ำ นวนกว่ า 40,000 คน เช่ น เดี ย วกั บ การ
แถลงการณ์ของคณบดีตา่ งๆ ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของคณะแพทย์
ทัง้ หมด กรรมการแพทยสภาบางท่านเห็นว่าเวลาออกความเห็น
ไม่ควรใช้ต�ำแหน่งนายกแพทยสภา ซึ่งนายกแพทยสภาบอกว่า
ไม่ได้ใช้ตำ� แหน่งนายกแพทยสภาแต่สอื่ ก็เติมให้เอง แต่กรรมการ
แพทยสภาบางท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่จะใส่ต�ำแหน่งลงไปได้
สรุปเห็นพ้องกันว่า กรรมการแพทยสภาทุกคนสามารถ
มีความคิดเห็นทางการเมืองได้ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่วนความ

เห็นว่าควรมีมติแพทยสภาต่อสถานการณ์บ้านเมืองหรือไม่
อย่างไรนัน้ เพราะสภาวิชาชีพไม่ควรนิง่ ดูดาย เมือ่ สถานการณ์บา้ น
เมืองก�ำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต สมควรแสดงจุดยืนเพื่อเป็น
แนวทางในการหาทางออกให้ประเทศชาติ กรรมการแพทยสภา
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและหลากหลายมาก
ในทีป่ ระชุมเห็นว่า การให้สมั ภาษณ์ของนายกแพทยสภา
ถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถกระท�ำได้ในนามส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่ใน
นามของแพทยสภา และสมาชิกแพทยสภาทุกคนก็สามารถให้
ความเห็นเรื่องการเมืองในนามส่วนบุคคลได้เช่นกัน จึงไม่มีการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เป็นมติของแพทยสภาหรือมี
แถลงการณ์แต่อย่างใด
อันที่จริงแพทย์ที่มีความเห็นเรื่องการเมืองแตกต่างกัน
ส่วนใหญ่มีความรัก ความหวังดี และกตัญญูต่อประเทศชาติ แต่
มองเห็นทางออกไม่ตรงกัน แพทย์เราคือพีน่ อ้ งกัน ความแตกต่าง
ทางความคิดขอให้เป็นพลังสร้างสรรค์ชว่ ยให้ประเทศชาติพน้ ภัย
พิบัติ อย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกจากความเป็นพี่
เป็นน้องกันเลย
ปัญหาประเทศชาติทเี่ กิด ยากทีจ่ ะอาศัยกลุม่ ใดกลุม่ เดียว
แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยคน กลุ่มคน องค์กร สภาวิชาชีพ
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ทุกฝ่าย ทุกหมู่เหล่ามา
ร่วมด้วยช่วยกัน ขอส่งท้าย บทความนีด้ ว้ ยพุทธพจน์ทวี่ า่ “สุขา
สังฆัสสะ สามัคคี” ความสามัคคีของหมู่คณะน�ำมาซึ่งความสุข
ด้วยความรักและปรารถนาดี

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)
บก. หมายเหตุแพทยสภา

การประชุมกับหน่วยงานภายนอกแพทยสภาและชื่อผู้ร่วมประชุม
1. 10 ม.ค. 57 ประชุมกับคณะกรรมาธิการการ ต่อบุคลากรด้านสุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธารณสุขวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา 2 นพ.สมศักดิ์ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
(อ่านต่อหน้า 2)
โล่ห์เลขา
2. 13 ม.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ณ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ นพ.อ�ำนาจ กุสลานันท์
3. 15 ม.ค. 57 ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ครั้งที่
42-1/2557 ณ สภาการพยาบาล นพ.เกรี ย ง
อัศวรุ่งนิรันดร์
4. 16 ม.ค. 57 ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของ AEC
เรียน

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
เลขที่ใบอนุญาต ๑๖/๒๕๕๒
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข

(ต่อจากหน้า 1)

การประชุมกับหน่วยงานภายนอกแพทยสภา

5. 21 ม.ค. 57 ประชุมเสนอผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น
“โครงการศึกษา วิจยั กรอบ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
ระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535” ณ โรงแรมสวิสโซเทล นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
6. 28 ม.ค. 57 วิทยากร เรือ่ ง “Social Network” ณ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
7. 29 ม.ค. 57 ประชุมเพื่อหารือ แนวทางการจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET) ณ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

แนวทางก�ำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา

ส�ำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ แจ้งว่า ตามที่
กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 042202/3472
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางก�ำหนดอัตราเบิกจ่าย
ค่ า ยาส� ำ หรั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อ
ใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ายาชื่อสามัญ (Generic Drug) และ
ยาต้นแบบ (Original Drug) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ โดยก�ำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2557 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง ส่งผลให้การเตรียมการตามขั้นตอนไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยสถานพยาบาล ราชวิทยาลัย รวมถึง
สมาคมแพทย์ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาเพื่อการรักษา ประกอบกับ
เกณฑ์ ก ารจ� ำ แนกประเภทยาชื่ อ สามั ญ และยาต้ น แบบยั ง
ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมยาทุกรายการ ตลอดจนการก�ำหนด
ราคากลางยาเพื่อให้กรมบัญชีกลางใช้อ้างอิงในการเบิกจ่ายยัง
ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีสถานพยาบาลประมาณ 800 แห่ง
ยังไม่มีความพร้อมด้านการจัดส่งข้อมูลยาเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น จึงเห็นสมควรชะลอการบังคับ
ใช้แนวทางการก�ำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาส�ำหรับสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการด�ำเนินการในอนาคต ได้ก�ำหนดให้สถานพยาบาลของ
ทางราชการจัดส่งบัญชีรายการยาของสถานพยาบาล (Drug
Catalog) ราคาขายยา และราคาที่เบิกจากกรมบัญชีกลาง
หลังจากการชะลอครัง้ นีร้ าคาการเบิกอัตราใหม่จะถูกน�ำมา
ใช้หรือไม่ เมื่อไร อย่างไร คงต้องรอการตัดสินใจจากกรมบัญชี
กลางอีกครั้ง ซึ่งจะประชุมครั้งต่อไปในเดือนเมษายน 2557

8. 30 ม.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัว ก่อนและหลังปริญญา ระดับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
ชั้นคลินิก ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
9. 30 ม.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ณ สถาบันพระบรมราชชนก พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
10. 3 ก.พ. 57 สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติห้อง
ปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... ครัง้ ที่ 2 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
11. 4 ก.พ. 57 ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการพัฒนาการ
ศึกษาส�ำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ครัง้ ที่ 1/2557
ณ สภาการพยาบาล นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
12. 4 ก.พ. 57 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้
บุคคลท�ำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ณ ส�ำนัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ นพ.เกรียง อัศวรุง่ นิรนั ดร์
13. 5 ก.พ. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ ที่ 2/2557
ณ ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ นพ.สมศักดิ์
เจริญชัยปิยกุล

งาน Thailand Medic

al Expo

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ แจ้งว่า
เนื่องจากทุก 2 ปี แพทยสภาได้จัด
งาน
แพ ทย สภ าสู ่ ป ระ ชา ชน ใน รู ป แบ
บ มห กร รม รว มพ ลค นรั ก สุ ข ภา
พกั บ
แพทยสภา(Thailand Medical Ex
po) ซึ่งจะรวมกิจกรรมหลักส�ำคัญ
ของ
แพทยสภา เช่น แพทย์ดีเด่น, หม
อในดวงใจ และกิจกรรมต่างๆ ใน
ปีนี้
จะ จั ด เดื อ นพ ฤศ จิ ก าย น 25 57
ขอ ชว นเชิ ญ ให ้ นั ก ศึ ก ษา แพ ทย
์ จ าก
คณะแพทย์ต่างๆ ได้มีกิจกรรมร่วมก
ัน
แพทยสภาจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติโดย
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผู้บริหารทางการแพทย์
รุ่นที่ 2 ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดจนแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ โดยก� ำ หนดจั ด ขึ้ น
ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ณ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ตรวจ
รักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชนของชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง
กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ทุกภาคส่วน
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจาก 14 ราชวิทยาลัยแพทย์ ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
หลายสาขา ในการตรวจรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ โครงการแรกที่ จั ด
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2556 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึง่ ตรวจคนไข้กว่า 3,000
คน และได้รับการบันทึกลง Guinness World Records เพื่อเทิดพระนาม
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของ
แพทยสภาและแพทย์อาสาทุกท่านในครั้งนั้น
ทั้งนี้แพทยสภาขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่านร่วมอาสากับกิจกรรมครั้ง
นี้ พร้อมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธาน ในพิธี
เปิดโครงการฯ ในวันที่ 21 เมษายน เวลา 15.00 น. รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบในฉบับต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศ
ขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการว่าจ้าง
หญิงไทยตั้งครรภ์ ให้แก่ชาวอิสราเอล

กระทรวงการต่างประเทศส่งเอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อ
หารือเกี่ยวกับกรณีการว่าจ้างหญิงไทยตั้งครรภ์ให้แก่ชาวอิสราเอล
เพือ่ ก�ำหนดท่าทีของหน่วยงานไทย และขอให้แพทยสภาให้ความเห็น
ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ บั ง คั บ ตลอดจนจรรยาบรรณแพทย์ เ กี่ ย วกั บ
(1) ประเด็นด้านกฎหมาย จริยธรรมทางการแพทย์ และหลักเกณฑ์
และข้อบังคับของแพทยสภาเกีย่ วกับการรับตัง้ ครรภ์และเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ (2) ประเด็นด้านสิทธิและความปลอดภัยของหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดจากหญิง
รับตั้งครรภ์ และ (3) ประเด็น
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของกระทรวงการต่ า งประเทศส� ำ หรั บ แจ้ ง ฝ่ า ย
อิสราเอล
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ : ให้ ท� ำ
หนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
1) ส่งประกาศแพทยสภาที่ 1/2540 เรื่อง มาตรฐานการ
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ข้อ 4 (3) (ค)
หญิงที่ตั้งครรภ์แทน จะต้องเป็นญาติโดยสายเลือดของคู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากผิดจากข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นการผิดต่อ
ประกาศของแพทยสภา
2) ประเด็นด้านสิทธิและความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์และ
เด็กที่เกิดจากหญิงรับตั้งครรภ์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของ
ร่างกายหญิงที่รับตั้งครรภ์ และสถานพยาบาลที่ให้การรักษา
3) ขณะนี้แพทยสภาก�ำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
ประกาศแพทยสภาในเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ ให้ครอบคลุมการรับตัง้ ครรภ์
แทน

รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันต่างประเทศ
1. รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบัน Medical College
Xiamen University, Xiang’an’nan Road, Xiang’an District,
Xiamen City, Fujian Province, P.R. China หลักสูตร 5 ปี (สอนภาษา
จีน) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
ทีจ่ ดั การเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 255 หน่วยกิต และรับรองโรงพยาบาล ที่ใช้
ในการเรี ย นการสอนระดั บ คลิ นิ ก ที่ ร ะบุ ม าในหลั ก สู ต ร และอยู ่ ใ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
โรงพยาบาลหลัก
- The Affiliated Hospital of Xiamen University
- Zhongshan Hospital of Xiamen University
2. รั บ รองหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ของสถาบั น LyceumNorthwestern University, Dr. Francisco Q. Duque Medical
Foundation, Philippines หลักสูตร 4 ปี Doctor of Medicine (M.D.)
ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 274.25 หน่วยกิต และรับรองโรงพยาบาล
ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ คือ
โรงพยาบาลหลัก - R1MC (Regional 1 Medical Center)
โรงพยาบาลสมทบ - JFMH (Dr. Jose Fabella Memorial Hospital)
- NCMH (National Center for Mental Health)
- TPH (Tarlac provincial Hospital)
- ERPCH (Espinoza-Rosario Primary Care Hospital)
- SGHCT (Specialist group Hospital and Trauma Center)
- PPH (Pangasinan Provincial Hospital)
- LMC (Luzon Medical Center)
- PMC (Pangasinan Medical Center)
- MRHU (Mangaldon Rural Health Unit) (with Maternity Care
Clinic)

เกี่ยวกับการให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อแพทย์ผ่านเว็บไซต์แพทยสภา
เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีบคุ คลปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�ำนาญใน
การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมสาขาต่ า งๆ ตลอดจนรู ป ถ่ า ย คณะ
อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของแพทยสภา มีความเห็นว่า ข้อมูลดัง
กล่าวของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นข้อมูลทีส่ มควรเปิดเผยได้ เพือ่
ประโยชน์สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และเพื่อให้ชอบด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จึงเสนอให้คณะกรรมการแพทยสภาหารือกับคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และ
ระหว่างรอความเห็นจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการแพทยสภามีความเห็นว่า ไม่ระงับการตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางเว็บไซต์แพทยสภา
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สังคมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้ทางการแพทย์สืบค้นได้ง่ายจากอินเตอร์เน็ต ท�ำให้การ
สื่อสารจนเข้าใจ เป็นเรื่องส�ำคัญ ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ และญาติ แพทย์ต้องให้ข้อมูล
คนไข้อย่างเพียงพอและชัดเจน จนคนไข้เข้าใจ เพื่อที่คนไข้จะสามารถตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอมรักษา
ตามสิทธิผู้ป่วยในข้อที่ 3 ที่ว่า ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเข้าใจชัดเจนจาก ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอม
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ�ำเป็น
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘ ที่กล่าวว่า ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การรับหรือไม่รับบริการใด และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการปกปิด ข้อเท็จจริงที่ตนรู้
และควรบอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตราย
นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการ
รีบด่วน
(๒) ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูแล ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของผู้รับบริการ
แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑ การบ�ำบัดรักษาจะกระท�ำได้ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการอธิบายเหตุผลความจ�ำเป็นในการบ�ำบัด
รักษา รายละเอียดและประโยชน์ของการบ�ำบัดรักษาและได้รบั ความยินยอมจากผูป้ ว่ ยเว้นแต่เป็นผูป้ ว่ ยตาม
มาตรา ๒๒
ถ้าต้องรับผูป้ ว่ ยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบ�ำบัดรักษา ความยินยอมตามวรรคหนึง่ ต้องท�ำเป็น
หนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับ
การบ�ำบัดรักษา ให้คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคล
นั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน
มาตรา ๒๒ บุคคลทีม่ คี วามผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ ป็นบุคคลทีต่ อ้ งได้รบั การบ�ำบัด
รักษา
(๑) มีภาวะอันตราย
(๒) มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา
มาตรา ๒๓ ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจโดยไม่ชักช้า

แพทยสภายุคใหม่ ยกคุณภาพชีวติ แพทย์ไทย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน

