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พระราชด�ารัสพระราชบิดา
ในขณะที่ท่านประกอบกิจแพทย์ อย่านึกว่าท่านตัวคนเดียว 

จงนึกว่าท่านเป็นสมาชิกของ “สงฆ์” คณะหนึ่ง คือ คณะแพทย์ 
ท่านท�าดหีรอืร้ายได้ความเชือ่ถอืหรอืความดถูกู เพือ่นแพทย์อืน่ๆ 
จะพลอยยินดี หรือเจ็บร้อนอับอายด้วย นึกถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้ที่เป็นแพทย์ด้วยกัน

แพทย์ทุกคนมีกิจที่จะแสดงความกลมเกลียวในคณะแพทย์
ต่อสาธารณชน เมื่อเกิดความเลื่อมใสในคณะแพทย์ขึ้นในหมู่
ประชาชนแล้ว ผูท้ีจ่ะตัง้ต้นท�าการแพทย์ถงึจะยงัไม่ได้มโีอกาสตัง้
ตัวในความไว้ใจของตน กจ็ะได้ส่วนความไว้ใจ เพราะเป็นสมาชกิ
ของคณะท่ีมผีูน้บัถอื เราเห็นพระบวชใหม่ท่ียงัไม่เป็นสมภาร เรา
กย็กมอืไหว้ เพราะเรามคีวามนบัถอืในลทัธิของพระสงฆ์ฉันใดกด็ี 
แพทย์หนุม่กไ็ด้ความไว้ใจเพราะคณะของเขาเป็นทีน่่าไว้ใจ ฉะนัน้ 
ความประพฤตขิองแพทย์ บคุคลน�ามาซึง่ประโยชน์แก่แพทย์ใหม่ 
และเราก็อยากจะช่วยผู้ที่ตั้งต้นในทางอาชีพของเราเสมอไป

สมเด็จพระบรมราชชนกฯ
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ในช่วงระยะสิบปีท่ีผ่านมาได้มีการเรียกร้องเงินชดเชยจากแพทย์
เนือ่งจากการรักษาไม่ได้ผลดงัทีผู่ป่้วยคาดหวงั แนวโน้มของการเรยีกร้อง
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีคนกลุ่มหน่ึงช่วยยุและสื่อชอบข่าวที่มีผลลบ 
ท�าให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าฟ้องร้องแล้วจะได้เงิน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งถ้าได้ออกสื่อ เพราะโรงพยาบาลกลัวเสียช่ือจะรีบจ่ายเงินเพื่อ
หยุดข่าว ความจริงเรื่องที่ไปถึงศาลผู้ป่วยแพ้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งควรเป็น
เช่นนั้น เพราะถ้าแพทย์รู้ว่าตนเองเสียเปรียบมักจะประนีประนอม 
ไปแล้ว ที่ไปถึงศาลเพราะแพทย์รู้ว่าตนเองไม่ผิด บ่อยครั้งที่แพทย์ 
จ่ายเงินให้ผู้ป่วยทั้งที่แพทย์ไม่ผิดแต่ผู้ป่วยเรียกร้องเงินในคดีสูงมาก
เนื่องจากฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคฟ้องง่ายไม่ต้องวางเงิน ทนายฉวยโอกาส
คิดค่าทนายจากแพทย์สูงมาก ถึงแพทย์ชนะก็ยังต้องเสียเงินค่าทนาย
มาก เมื่อตกลงกันนอกศาลผู้ป่วยรู้ว่าแพทย์ไม่ผิด โอกาสที่ผู้ป่วยชนะ 
มีน้อย ผู้ป่วยจึงลดการเรียกร้องลงโดยขอเงินไม่มาก คิดแล้วน้อยกว่า 
ค่าทนาย แพทย์จงึมกัจะจ่ายให้ เพือ่ตดัปัญหาค่าเสยีเวลา และค่าวุน่วาย
ใจหลายปี

ความจริงเราจะต้องป้องกนัไม่ให้เกดิการฟ้องร้องหรอืร้องเรยีนขึน้ 
ถ้าจะเกิดจริงแพทย์ต้องไม่แพ้ มีคนพยายามออกกฎหมายมาคุ้มครอง 
ผู้เสียหายเพื่อว่าผู้ป่วยจะได้ชนะทุกราย ถ้าใช้วิธีขึ้นศาลโอกาสที่ผู้ป่วย
ชนะมีไม่ถึงร้อยละยี่สิบ เรามาดูสาเหตุก่อนว่าท�าไมผู้ป่วยจึงฟ้อง

วินิจฉัยผิด ระยะแรกอาการยังไม่ชัด แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ ระยะ
ต่อมา ผู้ป่วยไปหาแพทย์อีกคนอาการชัดขึ้น จึงวินิจฉัยได้ ผู ้ป่วย 
ดเูหตกุารณ์ย้อนหลงัจงึกล่าวหาแพทย์คนแรกทีว่นิจิฉยัไม่ได้ท�าให้รกัษา
ช้า เช่น ไข้เลือดออก ไส้ติ่งอักเสบ มะเร็งในระยะแรก ไม่มีอาการ ผู้ป่วย
กล่าวหาว่าแพทย์ท�าการตรวจวินิจฉัยน้อยไปหรือประมาทที่ตรวจ 
ไม่พบโรค ความจริงต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกไม่ได้เสมอไป

คาดหวังสูง ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่ามาถึงแพทย์แล้วต้องหายทุกโรค 
ผู้ป่วยต้องไม่พิการและไม่ตาย ไข้เลือดออกจะต้องรักษาหายทุกราย 
ความจริงรักษาถูกต้องทุกอย่างผู้ป่วยก็อาจตายได้เพราะขึ้นอยู่กับตัว 
ผู้ป่วย ความรุนแรงของเชื้อ อาการที่มาพบแพทย์ ผู้ป่วยคิดว่าถ้าผ่าตัด
แล้วต้องได้ผลดทีกุรายต้องไม่มโีรคแทรกซ้อน การฉดีวคัซนีต้องป้องกนั

สารจากนายกแพทยสภา
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

โรคได้ ๑๐๐% ซึ่งทางแพทย์รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ 
ผิดความคาดหวัง มารดามาคลอดบุตร ทุกคนทางบ้านคาดว่า 

จะต้องกลับบ้านพร้อมลูกที่น่ารัก ถ้ามารดาหรือเด็กตายเขาจะรับไม่ได้ 
ผู้ป่วยบางรายตอนเข้าโรงพยาบาลยังมีอาการไม่มาก แต่ตอนออกจาก
โรงพยาบาลอาการเลวลงหรือตาย ญาติจึงโทษแพทย์ทันที บางครั้ง 
อาจเป็นเพราะแพทย์ไม่บอกความจริงตั้งแต่ต้น แพทย์บางคนพยายาม
ปลอบใจผู้ป่วยและญาติเพื่อไม่ให้วิตกกังวล ท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่า
อาการไม่มากแต่ผลออกมาตายผู้ป่วยเลยคิดว่าแพทย์ท�าตาย ปัจจุบัน
เราต้องบอกความจรงิตัง้แต่ต้นแม้ว่าจะท�าให้ญาตแิละผู้ป่วยไม่สบายใจ
ก็ตาม

ผู้ป่วยไม่เข้าใจเรี่องโรค คนส่วนใหญ่ชอบโทษคนอื่น ทารกตาย
จากการนอนคว�่า (Sudden Infant Death Syndrome) อัมพาต
ปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis) ผู้ป่วยไม่เข้าใจว่า 
เกดิได้อย่างไร จงึโทษแพทย์ไวก่้อน เลอืดออกในสมองท�าให้ปบุปบัเปน็
อัมพาตหรือตาย น�้าคร�่าเข้าไปในกระแสเลือดระหว่างคลอด ท�าให้
มารดาตายทุกราย

ความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล เรื่องนี้จะต้องป้องกันและ
แก้ไขระบบ เช่น ให้ยาผิด ผ่าตัดผิดข้าง เป็นต้น การใช้ระบบเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Program) จะช่วยลดปัญหานี้ 
ลงได้มาก

รู้ว่าเรียกร้องเงินได้และมีคนยุ สื่อลงข่าวเวลาผู้ป่วยได้เงินท�าให้
เกิดการเอาอย่าง บางครั้งแพทย์กับผู้ป่วยคุยกันรู้เรื่องแล้ว แต่มีคนมา 
ยุว่ามีทางได้เงิน ผู้ป่วยจึงเปลี่ยนใจมาเรียกร้องเงินบ้าง

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการฟ้องร้อง
• ขาดการตดิต่อสือ่สารทีด่รีะหว่างแพทย์กบัผูป่้วยและญาตผิูป่้วย 

ไม่ใด้อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ไม่ได้ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
• แพทย์หรือบุคลากรพูดจาไม่ดี
• เหตุมักเกิดในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่ 

มีน้อย
• มักเกิดเวลา ตีหนึ่งถึงหกโมงเช้า หรือช่วงเปลี่ยนเวร
• เปลี่ยนโรงพยาบาลหรือเปลี่ยนสถานที่รักษา
• แพทย์ท�างานเกนิ ๒๔ ชัว่โมง ไม่ได้พกั แพทย์ทีน่อนไม่พอโอกาส

ผิดพลาดไม่ต่างจากพวกเมาเหล้า
• เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแพทย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้เน้นถึงความ 

เร่งด่วน ท�าให้แพทย์ไม่ได้มาดูทันทีคิดว่าไม่ฉุกเฉิน
เราจะป้องกันการฟ้องร้องได้อย่างไร จากการทบทวนผู้ป่วย 

ที่ร้องเรียนพอจะจับปัญหาได้บ้าง

การป้องกันการฟ้องร้อง
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๑. ถ้าผูป่้วยหรอืญาตสิงสยัว่าผูป่้วยเป็นโรคอะไรเราต้องสงสัยด้วย 
เช่น เขาสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เราจะต้องตรวจเลือด ดูเม็ดเลือด  
ตรวจหาเชื้อเด็งกิ่วในเลือด (ถ้าท�าได้) นัดผู้ป่วยมาดูทุกวัน แนะน�า 
ถงึอาการและสญัญาณอนัตรายของโรค ถ้าเขาสงสยัไส้ติง่อกัเสบเราต้อง
ตรวจเม็ดเลือดและตรวจหน้าท้องอย่างละเอียดและบันทึกสิ่งตรวจพบ
เอาไว้ ถ้าผู้ป่วยสงสัยว่าเขาจะเป็นไข้หวัดใหญ่เราต้องให้ความสนใจ 
ถึงแม้ว่าเราคิดว่าไม่ใช่ เราต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่ มิฉะนั้น ผู้ป่วย 
จะกล่าวเสมอว่าได้บอกแพทย์แล้ว แต่แพทย์ไม่สนใจ หรือไม่ฟังท�าให้
เกิดความขัดแย้ง

๒. ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บอกข้อดีข้อเสียให้ทราบ
และบันทึก ในการตรวจรักษาเราจะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเราจะ
ท�าอะไรเพราะอะไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง มีวิธีอื่นหรือไม่ วิธีอื่นมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร ถ้าไม่ท�าอะไรเลยจะเป็นอย่างไร ให้ผู้ป่วยได้ซักถามและ
มส่ีวนร่วมในการออกความเหน็และตดัสนิใจ ให้ผูป่้วยเซน็รบัทราบและ
ยนิยอมไว้ด้วยยิง่ด ีอย่างน้อยเราต้องบนัทกึในเวชระเบยีนเป็นหลกัฐาน

๓. ถ้าผู้ป่วยขอย้าย รีบย้ายให้พร้อมทั้งติดต่อให้ด้วย ถ้าผู้ป่วย 
ขอย้ายแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจเรา เราต้องให้เขาย้ายถึงแม้ว่าเราคิดว่าเรา
สามารถให้การรักษาได้ก็ตาม พอเวลาเกิดเรื่องผู้ป่วยมักจะอ้างว่า 
ขอย้ายแล้วแพทย์ไม่ยอม แต่อย่าให้ผู้ป่วยไปเอง เราจะต้องช่วยติดต่อ
ให้และติดต่อกับแพทย์ที่จะรับดูแลต่อไว้ด้วย เพื่อแพทย์ที่รับต่อจะได้
เข้าใจการดูแลของเรา มิฉะน้ันอาจไปพบแพทย์บางคนที่ชอบยกตน 
ข่มท่าน กล่าวโจมตีแพทย์ที่ดูแลก่อนว่ารักษาไม่ดีหรือรักษาผิดพลาด 

๔. บันทึกข้อมูล โดยคิดเสมอว่าผู้ป่วยจะขอไปดู ถ้าท�าแต่ไม่ได้
เขียนจะไม่แตกต่างจากไม่ได้ท�า ในการฟ้องร้องผู้พิพากษาดูหลักฐาน
จากเวชระเบียน ถ้าเราอธิบายแต่ไม่ได้บันทึกไว้เราจะไม่มีหลักฐานว่า
เราได้กระท�าอะไรไปบ้าง ยิ่งการพิจารณาคดีผู้บริโภคในปัจจุบัน ภาระ
ในการพิสจูน์เป็นของแพทย์ ถ้าเราไม่ได้บนัทกึไว้เราจะเสยีเปรยีบ เพราะ
ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปพิสูจน์ความถูกต้องของเรา ผู้ป่วยมักจะอ้างว่า
แพทย์ไม่ได้บอก เขาอาจจะลืมหรือพูดเท็จเพราะฉะน้ันเราต้องบันทึก
เอาไว้

๕. ผู้ป่วยหนักต้องมาดูและเขียนบันทึกไว้ ถ้าพยาบาลรายงานว่า
ผู้ป่วยอาการหนัก และเรายังไม่เคยตรวจผู้ป่วยมาก่อน เราจะต้องมา 
ดูเสมอและบันทึกไว้ด้วยเมื่อมาดูผู้ป่วย แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เราตรวจแล้ว
และรู้อาการแล้วเราอาจสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ได้แต่ต้องรีบมา 
เซ็นชื่อในค�าสั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นทันที

๖. ถ้าไม่แน่ใจ ปรึกษาหรือส่งต่อ ไม่มีแพทย์คนใดรู้ทุกอย่าง  
บางครั้งเหมือนเส้นผมบังภูเขา ถ้าเราไม่แน่ใจควรปรึกษาหรือส่งต่อ

แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ประมาท เราได้ปรึกษาแล้วไม่ได้ดูคนเดียว 
เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วย การปรึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือ 
เสียหน้า บางครั้งเราต้องปรึกษาแพทย์รุ่นน้องด้วยซ�้า เพราะหลาย 
ความคิดดีกว่าคนเดียว

๗. ให้เกียรติผู้ป่วยและญาติ พูดจาสุภาพ อดกล้ัน อย่าอารมณ์
เสีย ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อย คือ แพทย์อารมณ์เสีย เพราะงานมาก ไม่ได้ 
พักผ่อน บางครั้งพูดจาไม่สุภาพ ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความแค้น คอยจับผิด 
บางครัง้ญาตผิูป่้วยพดูจาไม่สภุาพต่อแพทย์ เราต้องใจเยน็อดกลัน้ เพราะ
ไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปทะเลาะกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย

๘. อธิบายให้เข้าใจ อัดเทปถ้าท�าได้ บาดแผลถ่ายภาพเก็บไว้  
ในกรณทีีผู้่ป่วยอาการหนกั หรอืเป็นผู้ป่วยทีม่แีนวโน้มว่าจะมปัีญหาเรา
ควรอัดเสียงโดย MP3 แล้วน�าไปเก็บไว้ใส่ใน Hard Disk ถ้าไม่มีปัญหา
เราลบทิง้ได้ ปัจจบุนัเวลาซ้ือของทางโทรศัพท์เขาขออดัเสียงไว้หมด ตาม
ที่สาธารณะรวมทั้งตึกต่างๆ ก็มีการอัดโทรทัศน์วงจรปิดเก็บไว้ โดย 
ไม่ได้ขออนุญาต แต่เขาจะไม่น�ามาดู ยกเว้นมีปัญหา การที่เราอัดเสียง
อาจติดป้ายบอกว่าอาจมีการบันทึกเสียงไว้ ความจริงเราบันทึกเสียง 
ที่เราอธิบายเป็นเรื่องของเราเอง มีบ่อยครั้งที่เราอธิบายเป็นชั่วโมง แต่
ผู้ป่วยบอกว่าไม่ได้พูด การเขียนมีประโยชน์แต่เรามักเขียนสั้นไม่ครบ
ทั้งหมด ผู้ป่วยบางคนใจลอยคิดเรื่องอื่นอยู่เขาอาจไม่ได้ตั้งใจฟัง เลย
กล่าวหาว่าแพทย์ไม่ได้พูดหรือบางครั้งเขาลืมไปแล้ว แต่เป็นหน้าที่ของ
แพทย์ที่ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ ในต่างประเทศเขาบันทึกเสียงไว้ ใน
ประเทศไทยแพทย์เอกชนบางคนก็มีการบันทึกเช่นกัน การบันทึกเสียง
ท�าให้แพทย์ต้องระวังตัวพูดจาสุภาพ ถ้าผู้ป่วยมีบาดแผลซึ่งอาจจะเป็น
คดีได้เราควรถ่ายภาพ Digital ไว้เสมอ มิฉะนั้นต้องมาเถียงกับผู้ป่วย
เพราะไม่มีหลักฐาน

๙. หลีกเลี่ยงรักษาผู้ป่วยที่ไม่เชื่อใจเราหรือไม่ปฏิบัติตามที่แพทย์
บอก แพทย์เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ 
ถ้าผูป่้วยไม่เชือ่ใจเราโอกาสมปัีญหามมีาก ในต่างประเทศเขาแนะน�าให้
เราส่งต่อไปให้แพทย์อืน่ยกเว้นในกรณฉีกุเฉนิเป็นอนัตรายต่อชวีติผูป่้วย
ที่เราต้องดูตามจริยธรรมของแพทย์

๑๐. มีการศึกษาต่อเนื่อง ปรับปรุงตนเอง และใช้เทคโนโลยีช่วย
เมื่อจ�าเป็น ความรู้มีใหม่ตลอดเวลาเราจ�าเป็นต้องศึกษาติดตามให้ทัน
กับความก้าวหน้า นอกจากนี้เครื่องมือสมัยใหม่ช่วยในการวินิจฉัยและ
รักษาได้มาก ถ้าเบิกไม่ได้หรือผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายหรือปฏิเสธเราต้อง
บันทึกเอาไว้

ข้อปฏบิตัเิหล่านีไ้ม่อาจป้องกนัการร้องเรยีนได้หมดแต่อย่างน้อย
เวลาเกิดเรื่องเราพอจะสู้ได้
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การเป็น “แพทย์ในดวงใจ” ของประชาชนเป็นเรื่องที่ “หมอใหม่” สามารถท�าได้ตามพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานไว้ว่า ให้แพทย์ไทย “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”  
ดังนั้น ผมจึงขอให้หมอใหม่ทุกคนจดจ�าและประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนของพระองค์ท่าน โดยดูแลรักษาผู้ป่วย 
ให้เหมือนกับที่ หมอใหม่อยากให้แพทย์อื่นดูแลพ่อแม่พี่น้องของเรา แล้วความสุขความเจริญจะเกิดกับหมอใหม่
ทุกคน โดยมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องน้อยที่สุด

การถูกฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีจริยธรรม หรือถูกร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น  
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิผูต้รวจการแผ่นดนิ กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรภีาพ เป็นเรือ่งทีจ่ะสร้างความ
ทุกข์กายและทุกข์ใจให้กับแพทย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกด�าเนินคดีจากต�ารวจ เพราะอาจท�าให้
หมอใหม่ถูกจับกุมคุมขังได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมได้ไปที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือกับผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติจนในที่สุดก็ได้มีค�าสั่งจากผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติไปยังพนักงานสอบสวนทุกท้องที่แล้วว่า  
หากมกีารแจ้งความร้องทุกข์แพทย์ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ก่อนทีจ่ะมีการด�าเนนิคดกีบัแพทย์ให้ขอความ
เห็นไปยังแพทยสภาก่อนเสมอ ตามส�าเนาหนังสือจากแพทยสภาและจากผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติที่ลงไว้ให้ 
ในเล่มนี้ และสามารถขอส�าเนาได้จากส�านักงานเลขาธิการแพทยสภาในภายหลังก็ได้

ขอให้หมอใหม่ทุกคนประสบความส�าเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมกันดูแลรักษา
สขุภาพของพีน้่องประชาชนอย่างดท่ีีสดุตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทแห่ง สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม
พระบรมราชชนก

สารจากนายกแพทยสภาอาวุโส
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อ�านาจ กุสลานันท์

ขอให้ “หมอใหม่” เป็น “แพทย์ในดวงใจ” และไม่ถูกฟ้อง
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ประกาศแพทยสภา
ที่ ๗๑ / ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมื่อได้รับ“หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือ เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย”

ตามทีก่ฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิการตามหนงัสอืแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว 
คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติของผู้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ดงันัน้เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบต่อชวีติและสขุภาพของประชาชน และเพือ่ให้สอดคล้อง
กับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะ
กรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติให้ก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑. เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตนาฯ แพทย์ผู้เกี่ยวข้องต้องแน่ใจว่าหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือแสดง

เจตนาฯที่มีหลักฐานยืนยันว่ากระท�าโดยผู้ป่วยจริงและกระท�าขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์
 ข้อ ๒. การวินิจฉัย “วาระสุดท้ายของชีวิต” ให้อยู่ในดุลยพินิจของ “คณะแพทย์ผู้รักษา” ในภาวะ วิสัย 

และพฤติการณ์ในขณะนั้น
 ข้อ ๓. ในกรณีที่ไม่เข้าตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ด�าเนินการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม
 ข้อ ๔. ไม่แนะน�าให้ถอดถอน (withdraw) การรักษาที่ได้ด�าเนินการอยู่ก่อนแล้ว
 ข้อ ๕. ในกรณทีีแ่พทย์ไม่สามารถปฏบิตัติามหนงัสอืแสดงเจตนาฯได้ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต็าม ให้แนะน�า

ญาติยื่นค�าร้องต่อศาลยุติธรรม เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

(นายแพทย์อ�านาจ กุลสานันท์)
นายกแพทยสภา
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แด่หมอใหม่ด้วยบทเรียนชีวิต
จาก Dr.Richard Teo

ผมขอแสดงความยินดีกับหมอใหม่ทุกท่านที่ผ่านการเรียน
และฝึกหัดมาอย่างหนัก กว่าจะมาเป็นหมอได้ 

ผมเป็นหมอมา ๔๗ ปี มีความภาคภูมิใจและพอใจท่ีได้เป็น
หมอ แม้ว่าการดแูลคนไข้จะยุง่ยากขึน้และใช้เวลามากขึน้กว่าสมยั
ก่อน แต่ก็ยังชื่นใจที่คนไข้ยังให้เกียรติและท�าตามที่เราแนะน�า 

หากเราเข้าใจถึงความเจ็บป่วยและทรมานของคนไข้จาก 
โรคที่เขาเป็น ก็จะเห็นใจและพยายามจะช่วยเหลือเขา ปัญหา 
ที่คนไข้และญาติจะไม่พอใจก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น หมอท่ีดีต้องมี 
Compassion กับคนไข้และมีความรับผิดชอบสูง

ขอให้หมอใหม่ทุกท่านประสบความส�าเร็จและมีความสุข 
ครับ

ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ผมจะเกิดความรู้สึก ๒ อย่างที่ตรงกัน
ข้ามกัน นับตั้งแต่เป็นเลขาธิการแพทยสภามา ความรู้สึกแรก รู้สึกยินดี 
กระปรีก้ระเปร่า ทีจ่ะได้พบหน้าพบตาแพทย์จบใหม่ปีนีท้ีง่านปฐมนเิทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี ผมได้สัมผัสพลัง 
ความสดใสท�าให้รูสึ้กกระชุม่กระชวยไปด้วย ส่วนความรูสึ้กอีกด้านหนึง่
ก็คือ ผมแก่ลงไปอีก ๑ ปีแล้ว ปีแรกๆ พอจะเรียกตัวเองว่า “พี่” ได้ แต่
ถึงปีนี้คงต้องเป็น “พ่อ” เสียมากกว่า ทุกๆ ปีก็จะไปพูดให้หมอใหม่ฟัง 
ด้านศิลปะการด�าเนินชีวิตนอกโรงเรียนแพทย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ 
แนะแนว แนะน�า อะไรควรท�า อะไรต้องท�า อะไรไม่ควรท�า อะไรต้อง
ไม่ท�า เพือ่ให้เป็นแนวทางกว้างๆ เพราะหมอใหม่จะต้องไปเป็นหมอเตม็
ตัว มีสถานะทางสังคมใหม่ ต้องพานพบกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ผู้ป่วย 
ญาติ และประชาชน อีกทั้งปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบ ส�าหรับปีนี้ อันที่
จริงผมได้อ่านบทความของ Dr.Richard Teo ตั้งแต่ปีที่แล้ว เขาเป็น
หมอศลัยกรรมความงามทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างมากและรวดเรว็ ด้วย
วัย ๔๐ ปี และเคยคิดว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้ แต่สุดท้ายมันไม่ได้
เป็นไปตามที่เขาคิด มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิต ผมขอย่อมาให้พวกเราได้เห็น
สจัธรรมของจรงิแท้ เป็นตวัอย่างทีช่ดั น่าจะดกีว่าทีจ่ะเขยีน พดูเหมอืน
กับทุกๆ ปี ดังนี้ ครับ

ด้วยเสียงที่แหบพร่า “ผมเป็นผลผลิตที่เรียกได้ว่าประสบความ
ส�าเร็จตามที่สังคมต้องการ ตั้งแต่เด็กจากครอบครัวที่ต�่ากว่ามาตรฐาน 
ถูกพร�่าสอนจากผู้คนรอบข้าง จากสื่อต่างๆ ว่า ความสุข คือ เรื่องของ
ความส�าเรจ็ ทีว่่าเป็นเรือ่งของความร�่ารวย ด้วยแนวคดินี ้ผมจงึต้องต่อสู้ 
แข่งขนั ตลอดมา” “ต้องเรยีนโรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุ ต้องเรยีนแพทย์ ต้องเป็น
จักษุแพทย์ ต้องได้ถ้วยรางวัล ต้องเป็นผู้ชนะ” แต่ความส�าเร็จทาง
วิชาการไม่ได้น�าความร�่ารวยมาให้เขาเลย เขาจึงลาออกจากการ Train 
แล้วหันเหไปเปิดคลินิกความงามของตัวเอง “แทนที่ผมจะรักษาความ
เจ็บป่วย ผมตัดสินใจจะเป็นผู้ดูแลความงาม คุณเอ๋ย ธุรกิจมันดีจริงๆ 
คลินิกผมคนไข้ล้น ช่างเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์จริงๆ ปีแรกผมท�าเงินเป็น
ล้าน ผมเริม่ลุ่มหลง หมกมุน่กบัมนั ขยายธรุกจิ ชวีติมนัช่างสวยงามจรงิๆ 
เงินที่ได้ไปซื้อ Super car Ferrari คฤหาสน์ สังคมหรูที่สุด ร้านอาหาร
ก็ต้อง Michellin”

สารจากอุปนายกแพทยสภาคนที่ ๑ สารจากเลขาธิการแพทยสภา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิน อนุราษฎร์ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์



แด่หมอใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ www.tmc.or.th

1010

ตอนนั้นเขาถึงจุดสูงสุดของวิชาชีพ Fitness หล่อล�่า เขาคิดว่า 
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม เป็นต้นแบบของ Y- Generation 
“แต่....ผมคิดผิดถนัดครับ ทุกอย่างไม่ได้อยู่การควบคุมของผม วันหนึ่ง
ผมรู้สึกเจ็บกลางหลัง ท�า MRI พบว่าเป็นเน้ืองอกท่ีกระดูกสันหลัง 
สุดท้ายพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย กระจายไปทุกส่วนของ
ร่างกายแล้ว” นาทีนั้น ชั่วโมงนั้น เขาจะรู้สึกอย่างไร ความเช่ือม่ัน  
ความหวัง ความส�าเร็จ ทุกอย่างพังทลาย เขาจะอยู่ได้อีกไม่เกิน ๓-๔ 
เดอืน แน่นอนเขาซมึเศร้า หดหู ่หาจดุยนืไม่ได้ แต่เนือ่งจากเป็นคนฉลาด 
เขาเริ่มทบทวน ยอมรับ ค้นหาความจริง เสาะหาความสุขที่แท้จริงของ
คนๆ หนึ่งที่เกิดมา “น่าข�าที่ว่า สิ่งต่างๆ ที่ผมครอบครอง ความส�าเร็จ
ทีไ่ด้ ไม่ได้ท�าให้ผมมคีวามสขุได้เลย ผมนอนกอดรถ Ferrari กไ็ม่สามารถ
หลบัตาลงได้เลยตลอด ๑๐ เดอืน ทีผ่่านมา กลบักลายเป็นการได้พบปะ
กับผู้คน เพื่อนๆ คนที่ผมรัก สิ่งเหล่าน้ีต่างหากท่ีน�าความสุขมาให้ผม 
ไม่ใช่วตัถทุีผ่มครอบครอง” เขาเคยอวดรวยกบัเพือ่นๆ และญาต ิไม่เคย
เข้าใจว่าท�าไม เพือ่นของเขาหยบิหอยทากออกจากทางเดนิไปไว้ทีส่นาม
หญ้าเพื่อไม่ให้มันถูกเหยียบ โรงเรียนแพทย์สอนให้เขามีความเห็นอก
เห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่เขาไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย ไม่เคยคิด 
ด้วยซ�้า ตอนเป็นแพทย์ประจ�าบ้านรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เขาเห็นเพียงว่า
พวกเขาก�าลังปวด เขามีหน้าที่ให้ Morphine นั่นเป็นเพียงภาระหน้าที่ 
ไม่ได้มคีวามรูส้กึอะไรเลย มนัเป็นแค่งาน ท�าให้เสรจ็ๆ ไป แต่ละวนัแทบ
จะรอไม่ไหวที่จะกลับบ้าน “ความเจ็บปวด คืออะไร หรือครับ? ความ
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมีความหมายอะไร? ไม่มีเลย ผมไร้ความรู้สึก ผม
ไม่รู้ซึ้งจริงๆ ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร จนกระทั่งผมกลายเป็นผู้ป่วยเสีย
เอง ตอนนีผ้มเข้าใจมนัอย่างถ่องแท้ และถามผมว่า ผมจะเปลีย่นไปเป็น
แพทย์อกีคนทีแ่ตกต่างทีม่คีวามหมายหรอืไม่ ถ้าผมกลบัมามชีวีติอกีครัง้ 
ผมตอบได้เลยว่า ใช่ ผมจะเปลี่ยนไปแน่นอน”.

เขาท้าทายทันตแพทย์จบใหม่ ๒ ประการ (ศัลยกรรมช่องปากใน 
Singapore)

“๑. พวกคุณจะเข้าสู่ธุรกิจ รพ.เอกชน พวกคุณจะสะสมความ
มั่งคั่ง จริงๆ แล้ว ไม่ผิดหรอกครับที่จะประสบความส�าเร็จ ไม่ผิดที่จะ
ร�่ารวย มั่งคั่ง ปัญหาประการเดียวคือ พวกเราส่วนใหญ่ รวมทั้งตัวผม
ด้วย ไม่สามารถควบคุมกิเลสที่จะเพิ่มทวีตามจ�านวนที่ครอบครอง
ทรัพย์สินได้”

เขาอธบิายว่า เมือ่เขาเริม่สะสมเงนิทอง ยิง่มากเท่าไร ผมกย็ิง่อยาก
มีมากเท่านั้น หมกมุ่น อะไรอื่นก็ไม่มีความหมายส�าหรับเขาอีกต่อไป 
“คนไข้ที่เดินเข้ามาก็เพียงแค่ถังเงิน และผมจะรีดเงินออกจากคนไข ้
พวกนีจ้นถงึหยดสดุท้าย” จากประสบการณ์หมอไทย ผมเองกเ็คยได้ยนิ
ด้วยหูตนเอง ที่คิดแบบน้ี น่ากลัวครับ มันเป็น Money Indication  

“ถึงตอนนี้ผมก็รู้ว่าใครบ้างที่หวังดีกับผมอย่างแท้จริง ใครบ้างที่หลอก
เอาเงนิจากผม โดยการเสนอ ความหวงั ให้ผมอยู ่เราสญูเสยีเขม็ทศิทาง
จรยิธรรม (Moral Compass) ไปเรือ่ยๆ ตลอดเส้นทางสายนีเ้พยีงเพราะ
เราต้องการ Make Money ???”

“๒. พวกเราหลายคนด้านชา กับคนไข้ของเราในยามที่เรารักษา
พวกเขา ผมต้องสรปุแฟ้มผู้ป่วยเป็นตัง้ๆ ต้องรบีสรปุ ต้องรีบตรวจคนไข้
ให้ออกจากห้องตรวจให้เร็วที่สุด คนไข้ช่างมากมายเหลือเกิน นั่นคือ 
เรือ่งจรงิ เพราะมนัเป็นแค่งานทีซ่�า้ซากจ�าเจมาก ถ้าถามผมว่า ผมรูไ้หม
ว่าคนไข้ รู้สึกอย่างไร?? ผมไม่รู้หรอก ความวิตกกังวลต่างๆ ที่พวกเขา
ประสบอยู่ ผมก็ไม่รู้ ไม่เลยจนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับผมเอง ผมคิดว่ามัน
เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวง”

ตอนนีเ้ขาอยากบอกว่าจงพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Put Your 
Self in Your Patient’s Shoes) เพราะความเจ็บปวด ความกังวลใจ 
ความกลวั ความไม่รู ้ส�าหรบัคนไข้เป็นของจรงิ แม้ว่ามนัอาจจะดไูม่จรงิ
ส�าหรบัหมอบางคน จงอย่าละเลยมนั “เพราะผมเข้าใจอย่างแท้จรงิ ด้วย
ตนเองว่าความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน เป็นอย่างไร คนไข้ต้องการอะไร 
แต่ดูเหมือนมันจะสายเกินไป”

โดยสรุป Dr.Richard Teo เป็น Y-Generation เหมือนกับหมอ
รุ่นใหม่ แต่น่าจะใช้ชีวิตที่เครียดกว่าเนื่องจากเป็นชาว Singapore เขา
เริ่มคิดเริ่มชีวิตที่ผิดพลาด เขาสรุปผลส�าเร็จ ความสุขผิดพลาด เขา
หมกมุ่นกับการแข่งขัน ชัยชนะและเงิน แต่ Dr.Richard Teo ได้ใช้ชีวิต 
๑๐ เดอืนสุดท้าย สรปุชีวติแพทย์ได้อย่างน่าฟัง และเป็นความจรงิอย่าง
ที่สุด ที่แสดงออกมาจากคนใกล้ตาย ไม่มีผลประโยชน์อะไรอยู่ข้างหลัง
อีกแล้ว 

สดุท้าย แด่หมอรุน่ใหม่ จงท�างานหนกั จงใส่หวัใจความเป็นแพทย์ 
จงรกัษาความสามคัคีกบัเพือ่นร่วมงาน จงอย่าท�างานเพยีงเพือ่ให้เสรจ็ๆ 
ไป หรือเป็นเพียงหน้าที่ จงอย่ารีบรวย เพราะความสุขที่แท้จริงของคน
คือ ได้ท�าตัวเองให้มีคุณค่าต่อผู้อื่น ได้สร้างเกียรติของตนเอง ด้วยหัวใจ
แพทย์ขณะดแูลรกัษาคนไข้ ความมัง่คัง่ ร�่ารวยจะมาทหีลงัอย่างแน่นอน

Dr.Richard Teo ได้เสียชีวิตลงในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๒  
ขอให้วญิญาณของเขาไปสู่สุขคตด้ิวยอานสิงส์ ของบัน้ปลายชวีติทีเ่ตอืน
สติแพทย์รุ่นใหม่
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สารจากรองเลขาธิการแพทยสภา

น.อ.(พิเศษ) นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ใหม่ทุกท่าน ที่จบการศึกษาในปี 
๒๕๕๖

ในความส�าเร็จทีท่กุท่านก้าวเดนิมาถงึวนันี ้และเข้าสูว่ชิาชพีแพทย์
เต็มตัว วิชาชีพอันทรงเกียรตินี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องๆ ไปตราบชั่วชีวิต 
และสามารถสร้างบุญกุศลต่อตนเองในการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
ไพศาลต่อไปได้ ผมอยากขอให้ข้อคิดกับน้องๆ ในการท�างานของชีวิต
แพทย์ต่อไปดังนี้

๑) แพทย์เป็นผู้ได้รับเกียรติจากสังคม :: เพราะล่วงรู้ความลับ
ของชวีติ การเกดิถงึการจากไป แต่น้องต้องเป็นผูร้กัษาเกยีรตด้ิวยตนเอง 
ด้วย “สติ” ความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เข้ากับสังคม ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเข้าใจประชาชนทุกระดับท่ีมีความแตกต่างกันทั้งความคิด
ความรู้สึก และจิตใจจากพื้นฐาน การเรียนรู้ที่แตกต่างกันตลอดจนการ
ใช้สื่อใดๆ ทางอินเตอร์เน็ต Social Media, Face Book, Instragram 
ต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ ที่จะท�าให้เสื่อมเสีย “เกียรติ” เพราะไม่มี
ความลับในโลก ภาพจะปรากฏเป็นสิบๆ ปี จนน้องเป็นอาจารย์แพทย์ 
ยงัตามมาดไูด้ และวนันีก็้มหีลายคดทีีแ่พทย์ถูกฟ้องร้องมายงัแพทยสภา 
โดยเฉพาะการวพิากษ์วจิารณ์ผูป่้วย, ญาต ิการลงผลแลป็เอก็ซเรย์ทีเ่ป็น
ความลบัของผูป่้วยใน Social Media ตลอดจนการถ่ายภาพทีไ่ม่สมควร
เผยแพร่ของตนเองลงเวบ็ไซต์ หรอืผ่านกล้อง Web cam ต่างๆ น้องโปรด
รักษา “เกียรติ” และ “ความลับ” ของผู้ป่วยยิ่งชีพด้วยครับ

๒) แพทย์เป็นผูถ้กูจับตามองจากสงัคม :: การวางตวัใดๆ ในสังคม
น้องจะถกูมองทัง้แง่ดแีง่ประทบัใจ ไปจนถึงแง่ร้ายของการโอ้อวด เชือ่มัน่ 
โมโห ใช้อารมณ์ ที่จะน�าความเสื่อมเสียมาสู่ชีวิต แพทย์ที่ดีต้องควบคุม
ภาพลกัษณ์ให้ได้ให้อยูใ่นความพอดทีีส่งัคมยอมรบั แม้ว่าการท�างานของ
เราจะเหน็ดเหนื่อยประการใด การแสดงออกต่อคนไข้ทั้งหลายในทาง
ลบ พึงระวังว่า ย่อมไม่บังเกิดผลที่ดี คดีฟ้องร้องจ�านวนมาก เกิดเพราะ
ความเหนื่อยล้า ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ดี และท�าให้วิชาชีพที่ควรจะ
เป็นบญุกลบักลายเป็นการกระท�าบาปต่อจติใจผูป่้วยและญาต ิทีอ่าจจะ
กลายเป็นคดีความได้ ดังนั้น ต้องมี “สติ” ในทุกสิ่งที่พูดและกระท�า

๓) แพทย์ต้องเป็นผู้มีความพอเพียง :: แพทย์มีฐานะแม้ไม่
ร�่ารวย แต่ไม่ยากจน หมายถึงความรู้ในวิชาชีพที่จะใช้ในการรักษาชีวิต
และลดความทกุข์ของประชาชนนัน้ ย่อมก่อให้เกดิบญุกศุลมากมาย และ
อยู่ได้แบบพอเพียง ดังพระราชด�ารัสสมเด็จพระราชบิดาฯ ว่า ถ้าหาก

อยากร�่ารวยให้ไปท�าอาชีพอื่น แพทย์ในปัจจุบันที่มีรายจ่ายมากขึ้น 
จึงอาจต้องมีความรู้อื่นและใช้ศาสตร์อื่นๆ (เช่น ปริญญาที่ ๒) ในการ
สร้างฐานะรายได้เพิ่มเติมที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าวิชาชีพแพทย ์
ร่วมด้วยดงัแพทย์หลายท่านพงึปฏิบตั ิย่อมดกีว่าการมุง่เน้นวชิาชพีเป็น
เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีปัญหาตามมาได้ง่าย

๔) แพทย์ต้องเป็นผู้มีความคิดในเชิงบวก :: โดยมองผู้ป่วย 
ทุกคนเชิงบวกเป็นเสมือนญาติพี่น้อง รักและเข้าใจเขา มองความผิด
พลาดคนอื่นในเชิงบวกให้อภัยและร่วมกันป้องกันแก้ไข การต�าหนิ 
ตเิตยีนทัง้ผูร่้วมงานและผูป่้วย ย่อมสร้างปัญหาในการท�างานได้ง่าย พงึ
ระลึกว่า ความส�าเรจ็ทางการแพทย์ใดๆ ล้วนเป็นผลของการท�างานเป็น
ทีมทั้งสิ้น

๕) แพทย์ต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ :: เมื่อเริ่มเป็นแพทย์ คือ  
เริ่มเข้าสู่วงจรที่จ�าเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องเพื่อก้าวให้ทันความรู้ในโลก 
ยคุปัจจบุนัทีม่คีวามรูใ้หม่ๆ มากมาย เช่น ยาทีด่ตีวัหนึง่เมือ่เวลาผ่านไป
อาจถูกถอนจากต�ารับยาจากผล ข้างเคียง ซ่ึงหากแพทย์ไม่ทราบย่อม
เสียหายได้ วันน้ีผู้ป่วยสามารถเรียนรู้โรคต่างๆ ได้เพียงคลิ๊กปลายนิ้ว
ผ่านโลกอินเตอร์เน็ตไม่มีความลับทางการแพทย์อีกต่อไป แพทย์และ
คนไข้รู้เท่ากัน แพทย์ที่ดีต้องเรียนรู้เท่าทันโลกที่เปล่ียนไป ด้วยการมี 
“สติ” ใช้ข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นที่ต่อๆ กันมาหรือค�าบอกเล่า 
จึงจะได้มาตรฐานปลอดภัย 

๖) แพทย์ต้องเป็นผูร้กัษาจรยิธรรม :: แพทยสภามหีน้าทีค่วบคมุ
รักษาจริยธรรมแพทย์เพื่อประชาชน แพทย์ที่ดีต้องศึกษาและเข้าใจว่า 
จริยธรรมแต่ละข้อที่บัญญัตินั้นเป็นอย่างไร และจ�าเป็นต้องเคร่งครัด
ปฏบิตัติามให้ได้ ในอดตีทีผ่่านมามคีดฟ้ีองจรยิธรรมจ�านวนมาก มแีพทย์
ถูกลงโทษไปแล้วกว่า ๘๐๐ คดี ในรอบปีน้ี (๒๕๕๕) ฟ้องร้องทาง
จริยธรรม ๑๓๕ เรื่อง ซึ่งแม้มีความรู้ดี ความหวังดี เจตนารมณ์ดี แต่
หากผิดกฎจริยธรรมต่างๆ ก็ย่อมถูกลงโทษได้ การยึดถือคุณธรรม  
ศีลธรรม มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ รุ่นพี่อาวุโส จะเป็นเกราะคุ้มกัน
ตนได้

๗) แพทย์ต้องเป็นผูรู้ก้ฎหมายบ้านเมอืง :: เป็นข้อท่ีส�าคัญท่ีสดุ 
แม้ว่าจะมีความรู้วิชาการมากเพียงใด อาจพลาดพล้ังถูกฟ้องร้องตาม 
กฎหมายกว่า ๔๐ ฉบับได้ ความผิดหลายอย่างที่ไม่ได้เกิดจากความ
บกพร่องของแพทย์ แต่มีผู้เสียหาย แพทย์ก็อาจถูกลงโทษได้ ทั้งคดี 
ผู้บริโภค คดีแพ่ง คดีอาญาที่แพทย์เคยต้องค�าพิพากษาติดคุก เป็น 
บทเรยีนชวีติทีแ่พทย์ใหม่ต้องศกึษาในยคุปัจจบุนั ทัง้การรกัษาให้ถกูต้อง
มาตรฐานและบันทึกหลักฐานต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานยืนยัน
ความบริสุทธิ์ มีความจ�าเป็นมาก การไปรับท�าคลินิกที่ใด ที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย การรับเป็นผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลใดๆ ท่ีโฆษณา
โอ้อวดเกินจริง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่อื่นรักษาผู้ป่วยแทนเรา และออก
ใบรับรองแพทย์เท็จล้วนท�าให้แพทย์ถูกลงโทษมาแล้วทั้งสิ้น โปรดต้อง
ระวงั ซึง่แพทยสภาจะส่งความรูด้้านต่างๆ เหล่านีใ้ห้แพทย์ ทางจดหมาย
ข่าวแพทยสภาและเว็บไซต์ WWW.TMC.OR.TH ที่เข้าถึงได้ตลอด ๒๔  
ชั่วโมง หากมีปัญหาปรึกษาผมได้ที่ ittaporn@gmail.com ครับ

ท้ายสดุสิง่ทีฝ่ากไว้ ๗ ด้าน ...ผมขอให้แพทย์ใหม่ทกุท่านประสบความ
ส�าเรจ็ในชวีติการเป็นผู้รกัษาความเจบ็ป่วยของประชาชน และทีส่�าคญั  
คุณหมอทกุท่านเป็นความหวงัของอนาคตระบบสาธารณสุขไทยครบั
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ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกท่าน 
ท่ีฝ่าฟันการเรยีนแพทย์ในสถาบนัต่างๆ จนจบและสามารถ
สอบจนผ่านได้เป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ของ
แพทยสภา และได้เป็นสมาชิกแพทยสภา ร่วมชะตากรรม
กบัผม ขณะเรยีนแพทย์กต้็องใช้เวลานานมากกว่าอาชพีอ่ืน 
จบมากต้็องเป็นแพทย์เพิม่พนูทกัษะ ๑ ปี แล้วต้องใช้ทนุอกี 
๒ ปี (ถ้าอยากเรียนแพทย์บางสาขา เช่น ทาง Preclinic  
ก็สามารถเรียนได้เลย) หลังจากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่า 
จะเป็นแพทย์ทั่วไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนต่อ หรือไปสมัคร
เรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ต่ออีก ๓-๕ ปี  
พอจบออกมาเพื่อนๆ ที่เรียนสาขาอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ เขาจบ
ปรญิญาเอกมคีรอบครวั มีบ้านเป็นของตัวเองเรยีบร้อย แต่
เรายังเป็น Resident ต้องอาศัยโรงพยาบาลอยู่ นอกจากนี้
ขณะปฏบิตังิานตรวจรกัษาผูป่้วย กต้็องระมดัระวงัการฟ้อง
ร้อง ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาด ต้องคอย
เอาใจใส่ดูแลบางครั้งมากกว่าญาติของเราเสียอีก ความรู้
ทางการแพทย์ก็ต้องคอย Update อยู่ตลอด กลางคืน 
บางครั้งก็ต้องอยู่เวร อดหลับอดนอน ตื่นมาตอนเช้าก็ต้อง
ท�างานต่อ ไม่ได้พักผ่อน บางครั้งก็เคยอดคิดไม่ได้ว่า  
“นี่หรือชีวิตแพทย์ที่ผู้คนนับหน้าถือตา” (ส�าหรับผู้ป่วย
บางคนนะ บางคนไม่เคยนับถือแพทย์ แต่คิดว่าเป็นหน้าที่
ของเรา พลาดเมื่อใดจะฟ้องเอาเงิน)

จะอย่างไรก็ตาม ผมไม่อยากให้น้องๆ รู ้สึกท้อใจ  
ผมผ่านช่วงชีวิตที่ผู้ป่วยนับถือแพทย์ และช่วงชีวิตที่ผู้ป่วย

นายแพทย์สมศักดิ์  เจริญชัยปิยกุล

นับถือแพทย์น้อยลงมาแล้ว ขณะนี้ตัวผมเองอายุ ๕๗ ปี 
ต�าแหน่งบริหารสูงสุดก็คือหัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  
ไม่เคยคิดจะก้าวไปเป็นรองผู้อ�านวยการ หรือผู้อ�านวยการ
แต่อย่างไร ยังออก OPD และเข้าห้องผ่าตัดรักษาผู้ป่วยอยู่
ทุกสัปดาห์ และคิดว่าแม้เกษียณก็จะขอเป็นแพทย์รักษา 
ผู้ป่วยต่อไปจนกว่าสุขภาพร่างกายจะไม่อ�านวย ที่เป็น 
เช่นน้ีก็เพราะคดิว่าเราเลอืกเป็นแพทย์แล้ว ก็ควรปฏบิตัติวั
เป็นแพทย์ต่อไป มีความสุขมากเมื่อผู้ป่วยมีทุกข์มาหาเรา 
และเราสามารถรกัษาและปลดทกุข์ให้กับผูป่้วย ผมมคีวาม
สุขเมื่อเห็นผู้ป่วยมีความสุข และเราสามารถปลดทุกข์ให้
เขาได้ แม้บางครั้งเราจะไม่สามารถปลดทุกข์ให้เขาได้หมด
แต่ช่วยบรรเทาก็ยังดี

ปัญหาเรื่องรายได้ของแพทย์ เป็นแพทย์ต้องเรียน 
นานกว่าอาชพีอืน่ๆ แถมจบออกมาแล้วได้เงนิเดอืนเริม่ต้น
น้อย แต่ในปัจจุบนัน้ีแพทยสภาและอีกหลายหน่วยงานกไ็ด้
พยายามต่อสู้เพิ่มค่าตอบแทนอีกหลายอย่าง เช่น เงิน 
พ.ต.ส. ปัญหาเรื่องรายได้น้ีผมไม่อยากให้แพทย์เราอย่า 
คดิน้อยใจเลย อยากให้คดิว่าอาชพีแพทย์เราอย่างไรแพทย์
เราก็ไม่เคยอดตาย แต่ก็คงไม่รวยเหมือนมหาเศรษฐี อื่นๆ 
ทีท่�าอาชพีทางด้านธุรกิจ อาชพีแพทย์คงอยูใ่นระดบักลางๆ 
ไม่รวยมากแต่ก็ไม่จน เราเป็นอาชีพเก็บเล็กผสมน้อย  
อยากให้ทุกคนคิดแบบคนพุทธถือทางสายกลาง เหมือน
พระราชด�ารัส พระราชบิดา

“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร�่ารวย 
แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร�า่รวยกค็วรเป็นอย่างอืน่ไม่ใช่
แพทย์ อาชีพแพทย์นั้นจ�าต้องยึดมั่น ในอุดมคติ เมตตา
กรุณาคุณ”

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรม
ราชชนก

สารจากเหรัญญิกแพทยสภา

ถึงน้องใหม่
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ในโอกาสท่ีน้องๆ จะได้ไปเริ่มปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานภาพโดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่าได้ว่า หลับไปหนึ่งตื่นก็เป็น
แพทย์เต็มตัวและสมบูรณ์ในชั่วคืนเดียว จะตรวจรักษาคนไข้ได้โดยสมบูรณ์ 
เซน็ชือ่ตวัเองในใบรบัรองแพทย์ ใบสัง่ยา ฯลฯ ได้เตม็ทีเ่ฉกเช่นเดยีวกบัแพทย์
รุ่นพี่คนอื่นๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในความส�าเร็จของน้องๆ ทุกคน ซึ่ง 
ผมก็เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๑๐

๔๕ ปี ที่ผ่านมาสังคมได้เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การที่ผู ้ป ่วยสามารถเดินมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง และถ้าออกจาก 
โรงพยาบาลออกไปในสภาพเสียชีวิตหรือพิการ ซึ่งถ้าสมัยเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว  
ค�าว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าจะเป็นเพราะช่วยไม่ได้จริงๆ หรือโรคมันยากมาก 
แพทย์วินิจฉัยไม่ได้ กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้แล้ว หรือแม้กระทั่งแพทย์พลาดไป 
กย็งัเป็นทีย่อมรบัของญาตผิูป่้วยได้ว่า บญุกรรมมนัมมีาแค่นี ้มนัจงึต้องจบลง
อย่างนี้ แต่ในขณะนี้ ปี ๒๕๕๖ กรอบความคิดเริ่มเปลี่ยนไป และเพิ่มขึ้นมาก
เรื่อยๆ เดินมาแท้ๆ แล้วเสียชีวิตออกได้อย่างไร? มันต้องมีคนรับผิดชอบและ
จะเยียวยากันอย่างไร??

 ผู ้ป่วยเกือบทั้งหมดยังน่ารักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รักษา 
อย่างต่อเนือ่งกบัแพทย์หลายๆ ครัง้ แต่เมือ่ผูป่้วยทีด่คีนนัน้ไม่อยูแ่ล้ว พ่อ แม่ 
พี่น้องญาติๆ เขาต่างหาก ซึ่งอาจจะมีค�าถามมากมาย เพราะก�าลังแสวงหา
ผู้รับผิดชอบอยู่ ซึ่งผมไม่อยากให้น้องๆ เจอะในสภาพนี้ ในปีแรกๆ ของการ
เป็นแพทย์เลย คนไข้เสียชีวิตเราก็เสียใจอยู่แล้ว แล้วยังต้องมาตอบปัญหา 
ซึ่งแสดงถึงความไม่ประสงค์ดี มันท�าให้ชีวิตของแพทย์มันห่อเหี่ยวสิ้นดี  
แต่อย่างไรกด็ ีเรือ่งอย่างนีใ้นชวีติแพทย์มนัเกอืบจะหนไีม่พ้น ดงันัน้ ผมอยาก
จะให้น้องๆ น�าข้อเขียนไปพิจารณาดังต่อไปนี้ครับ

๑. ต้องบันทึกเวชระเบียนอย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็น + ve หรือ – ve 
finding ถ้าจะ Differential หลายๆ โรค ต้องมี Finding มา Support  
ทุกครั้งที่มาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยต้องเขียน Progress Note เสมอ

๒. ต้องหลกีเลีย่งการสัง่ยาโดยไม่ได้มาตรวจคนไข้ (สัง่ยาทางโทรศพัท์) 
ยกเว้นการบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น สั่งแล้วต้องรีบมาเขียน Progress 
Note และเซ็น Doctor Order เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และห้ามลืมเซ็น 
เด็ดขาด

๓. เมื่อพยาบาลโทรตามไม่ว่าจะดึกแค่ไหน จะเหนื่อยแค่ไหน ต้องมา
ตรวจผู้ป่วยทุกครั้งและทุกราย (ดู คล�า เคาะฟัง Fe ชโงกหน้าเข้ามาดูเฉยๆ  

สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

น้องแพทย์ทีร่ักยิง่

นายแพทย์เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

ก็ไม่ได้) และต้องท�าให้ผู้ป่วยและญาติถ้าอยู่ใกล้ๆ รู้ว่าหมอมาดูแล้วนะ แล้ว
จึงจะได้ให้การรักษาได้ครับ

ข้อ ๑, ๒, ๓ ส�าคัญมากๆ ครับ เพราะถ้าไม่ท�าแล้ว แพทย์ต้องผิดเสมอ
๔. สังคมต่างจังหวัด เป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษกว่า กรุงเทพฯ และ

จังหวัดๆ ใหญ่ ที่มีโรงเรียนแพทย์ ต้องรู้จักว่าใครเป็นใคร ตัวอย่างเช่น  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ากับ นายอ�าเภอ ผู้พิพากษา อัยการ เทศมนตรี ซึ่ง
ต้องเข้าใจถึงเรื่องความพิเศษเหล่านี้ และต้องให้เกียรติซึ่งพี่พยาบาลที่อยู่ใน
โรงพยาบาลนานๆ จะช่วยน้องได้มาก

๕. เมือ่ครบ ๘- ๙ เดอืน จะต้องออกไปอยูโ่รงพยาบาลชมุชนตามอ�าเภอ
ต่างๆ ข้าราชการกลุ่มนี้และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนผู้มี
สถานภาพเป็นผูท้ีม่คีนเคารพในอ�าเภอเหล่านัน้ จะมคีวามส�าคญัมากขึน้เป็น
ทวีคูณ ซึ่งต้องหาความรู้จากแพทย์รุ่นพี่ที่อยู่ในอ�าเภอนั้นๆ มานาน

๖. ในกรณีที่รักษาผู้ป่วยและได้ผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ ตามที่แพทย์
คาดไว้และสร้างความผดิหวงัให้ผูป่้วยและญาตมิากๆ ต้องรบีปรกึษาผูอ้�านวย
การโรงพยาบาลทันที

๗. ให้อ่าน พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม และข้อบังคับแพทยสภาให้ 
เข้าใจว่า แพทย์ถกูห้ามไม่ให้ท�าอะไรบ้าง และต้องไม่ฝ่าฝืนข้อบงัคบันัน้ๆ เช่น  
ห้ามโฆษณาโอ้อวดตนเอง ฯลฯ

๘. ให้นึกถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นข้อส�าคัญ เพราะถ้าผู้ป่วย 
ไม่ปลอดภัย แพทย์จะไม่ปลอดภัยด้วย ดังนั้น การให้การรักษาผู้ป่วย น้องๆ 
ต้องมั่นใจเต็มร้อยว่ามีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ว่าท�าได้แน่นอน 
ตลอดจนสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคแทรกซ้อนได้ ถ้าไม่มั่นใจต้อง
ถามแพทย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ก่อนเสมอ

๙. อย่าพยายามนกึเหมาเอาว่าผูป่้วยทีเ่ราก�าลงัรกัษาอยู ่มคีวามรูน้้อย
กว่าเรา อาจจะไม่จริงเสมอไป และนอกจากนี้เขาอาจจะมีญาติพี่น้องเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมอีกก็ได้

ผมใคร่อวยพรให้น้องๆ ทุกๆ คน มีความส�าเร็จและเจริญรุ่งเรืองใน
วิชาชีพแพทย์ น้องคนใดอยากจะเข้า training ก็จะได้รู้จักตัวเองว่าชอบ 
สาขาใดๆ น้องๆ ที่มีอุดมการณ์ อยากจะอยู่ต่อในโรงพยาบาลชุมชน ก็เป็น 
ทีน่่าสนบัสนนุเป็นอย่างยิง่และความก้าวหน้าในวชิาการกร็าชวทิยาลยัแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวก็ดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี ถ้ามีเหตุอัน 
ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วยอย่าเป็นทุกข์อยู่คนเดียว ต้องปรึกษาพี่ๆ จะได้มี 
คนมาช่วยคิดช่วยปลอบใจ ตลอดจนช่วยจัดการแก้ให้ได้

ขอให้ปลอดภัยและประสบความส�าเร็จ
๐๘-๑๙๑๑-๘๙๐๑

auchart@gmail.com
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ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับบัณฑิตแพทย์จบใหม่ทุกท่าน วันนี้ หมอได้เร่ิมชีวิตแพทย์เต็มตัวพร้อมออกปฏิบัติงาน

จรงิในโรงพยาบาลภมูภิาค ความรูท้ีไ่ด้เล่าเรยีนมาไม่พอเพียง จ�าเป็นต้องศกึษาหาความช�านาญเพ่ิมเติมอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ

ในปีแรกที่หมอท�างานเพิ่มพูนทักษะตามสาขาต่างๆ ที่แพทยสภาก�าหนด ต้องพยายามเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์  

โดยเฉพาะทกัษะด้านการสือ่สารและหตัถการทีส่�าคัญให้เต็มที ่ในขณะเดียวกนัควรจะประเมนิตนเองว่ามคีวามถนดัทางด้านใด 

มีความสนใจเป็นแพทย์สาขาใดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าสู่การฝึกอบรมได้เหมาะสม เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

จะเหมาะกับน้องที่ชอบบรรยากาศตื่นเต้น เมื่อเผชิญปัญหาต้องคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และแม่นย�า หรืออยากเป็นหมอเด็ก ก็ต้อง

รักเด็ก ทนเสียงร้อง และพูดไม่รู้เรื่องของเด็กได้ เป็นต้น หลังจากปีแรกหมอส่วนใหญ่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่า ถนัดอะไร อยาก

ท�างานที่ไหน และจะชัดเจนมากข้ึนอีกหลังใช้ทุนครบ ๓ ปี จึงอยากให้หมอใช้เวลาช่วงนี้หาความช�านาญในสถานพยาบาล 

หลากหลายเติมเต็มต่อยอดจากประสบการณ์ในโรงเรียนแพทย์

เวลาดูแลคนไข้ ก่อนการตัดสินใจในกระบวนการรักษาพยาบาลต่างๆ ต้องรู้จักพ้ืนฐานคนไข้ท่ีตรวจรักษา รู้จักโรค รู้จัก 

ข้อจ�ากัดของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ต้องท�างานเป็นทีม เมื่อไม่รู้ หรือไม่เข้าใจ อย่าลังเลหาท่ีปรึกษาเพ่ือลดความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้น ขอให้ท�างานด้วยความมุ่งมั่น อดทน และอดกลั้น มีจิตเมตตาและเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งจะท�าให้หมอท�างานได้

อย่างมีความสุข

สุดท้าย ขอเป็นก�าลังใจให้กับหมอทุกท่านที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ขออวยพรให้ก้าวผ่านประสบการณ์แพทย์เพิ่มพูน

ทักษะและแพทย์ใช้ทุนได้อย่างสมศักดิ์ศรีมีความสุข

สารจากอนุกรรมการบริหารแพทยสภา

แพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร



แด่หมอใหม่ 
 www.tmc.or.th พ.ศ. ๒๕๕๖

1515

แนวทางป้องกัน และข้อควรปฏิบัติ
เมือ่ถูกฟ้อง

สารจากอนุกรรมการบริหารแพทยสภา

นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

ปัจจบุนัผูป่้วยและญาตมิคีวามคาดหวงัเกีย่วกบัการรกัษา
พยาบาลสงูขึน้ เมือ่ผลการรกัษาก่อให้เกดิความเสยีหาย จนบาง
ครัง้ถงึแก่ชวีติ ผูป่้วยหรอืญาตจิะใช้สทิธใินการฟ้องร้องหรือร้อง
เรียนต่อแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคดีที่เกิดจากการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น โดยทั่วไปจะมี ๕ คดี ดังนี้ คดี
ด้านจริยธรรม คดีด้านวินัย คดีหลักประกัน คดีแพ่งและคดี
อาญา เพื่อเป็นการป้องกันการถูกฟ้องร้อง และข้อควรปฏิบัติ
เมื่อถูกฟ้องร้อง ในฐานะแพทย์รุ่นพี่ ขอแนะน�าน้องแพทย์จบ
ใหม่ในปี ๒๕๕๖ ต้องมีความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) มาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ง
แพทยสภาได้ก�าหนดไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้อง
รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดี
ที่สุด ในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ�ากัด
ตามภาวะ (Situation) วิสัย (Subject) และพฤติการณ์  
(Environment)

๒) การรักษาพยาบาลประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ  
ส่วนทีม่องเห็น เช่นการแต่งตวั การแสดงออกทัง้ทางกาย วาจา 
ใจ และการสื่อสารของแพทย์ เป็นต้น และส่วนที่มองไม่เห็น 
เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่
จะมองเห็นโดยผู ้ป ่วยเมื่อแสดงออกมาทางผลการรักษา
พยาบาล ซึ่งส่วนที่มองไม่เห็นนี้ จ�าเป็นต้องมีองค์กรภายนอก
มาตรวจสอบว่า เป็นมาตรฐานและได้คุณภาพหรือไม่ เช่น 
ระบบคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) ระบบคุณภาพ 

JCI (Joint Committee International) หรือ Second  
Opinion

๓) ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  
โดยค�านึงว่าผู้ป่วยเหมือนเป็นญาติของเรา และผู้ป่วยทุกคน
ปรารถนา Zero defect

๔) ต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ 
แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์,  
นักกายภาพบ�าบัด, นักรังสีการแพทย์, หมอฝังเข็ม, และเพื่อน 
ร่วมงาน เช่น บุคลากร, การเงิน, พัสดุ, โภชนากร ร.ป.ภ.,  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น จะท�าให้การปฏิบัติงานของเราเกิด
ความราบรื่น

๕) เมื่อถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน จงต้ังสติ ถือว่าเป็น
เหตุการณ์ปกติทีเ่กดิขึน้ได้ เพราะวชิาชพีแพทย์กระท�าต่อชวีติ
และร่างกายของผู้ป่วย และแพทย์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จ
จริง ในคดีต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การรวบรวมข้อ
เท็จจริงทั้งหมดของการรักษาพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพ
เวชกรรม จึงมคีวามส�าคญัในการพิสูจน์ว่าแพทย์ได้ให้การรกัษา
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่

สดุท้ายนี ้ขออ�านวยอวยพรให้ น้องแพทย์จบใหม่ทกุท่าน  
จงมีความสุข และความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ถ้ามีปัญหาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรุณา
ปรึกษา นพ.พินจิ หรัิญโชติ โทร ๐๘-๑๘๕๗-๓๗๒๗ ด้วยความ
รักและผูกพัน



แด่หมอใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ www.tmc.or.th

1616

สารจากอนุกรรมการบริหารแพทยสภา
และผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

ข้อพึงระวังในการท�าเวชปฏิบัติส�าหรับแพทย์ใหม่ทุกท่าน

นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
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สารจากผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

นายแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์

ในฐานะที่พี่เป็นประสาทศัลยแพทย์ และเป็นกรรมการ
แพทยสภาที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแพทย์ 
ในโอกาสที่น้องจะต้องไปปฏิบัติงานเป็นด่านหน้า ซึ่งยอมรับกันว่า
มคีวามเส่ียงสงูไม่ว่าจะทีห้่องฉกุเฉนิ หรอืห้องตรวจโรคทัว่ไป จงึขอ
แนะน�าน้องๆ ในด้านการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย และเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน ดังนี้ครับ

๑. ด้านวิชาการ กลุม่โรคทีม่คีวามเสีย่งในส่วนทีเ่กีย่วข้องทาง
ด้านประสาทศลัยศาสตร์มมีาก แต่ประสบการณ์ตอนเรยีนน้อย ใน
ด้านความรู้ทางทฤษฎนีัน้ได้เรยีนครบถ้วนแล้ว แต่ในทางปฏบิตันิัน้
ส่วนใหญ่จะยังไม่ทราบ และเมื่อไม่ทราบในกลุ่มโรคนี้มีความเสี่ยง
ที่ความล่าช้า ท�าให้ผลการรักษาไม่ดี แยกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้

๑.๑ กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ เมื่อประเมินผู้ป่วยตามหลัก 
ATLS ผ่าน ABC แล้วภาวะเร่งด่วนถัดมาคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ 
น้องจะต้องทราบว่ากลุ ่มที่มีความเสี่ยงจะเกิด Intracranial  
Hemorrhage คือ ผู ้ป ่วยประเภทใด ช ่วงเวลาใดจะเกิด  
Hematoma ประเภทใด เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเมื่อใดจะส่งตรวจ 
CT Brain และเมื่อใดจะตรวจซ�้า ขอให้ข้อมูลดังนี้ครับ

(๑) กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเกิด Intracranial Hemorrhage 
ได้แก่ กลุ่มที่มีประวัติสลบ จ�าเหตุการณ์ไม่ได้ กะโหลกศีรษะแตก 
ผู้ป่วยเมาสุรา อายุมาก อายุน้อย (Extreme Age) ที่ประวัติและ
การติดตามประเมินได้ยาก แม้ความรู้สึกดูว่ายังดี การจะให้กลับ
บ้านได้จะต้องแน่ใจว่ามีญาติพร้อมดูแลหรือไม่ และเมื่อดูอาการ
มากกว่า ๖ ชั่วโมงแล้วกลับมาเป็นปกติ คือไม่ปวดหัว พูดคุยรู้เรื่อง
แล้วเท่านั้น ไม่แน่ใจadmitไว้ก่อน ในขณะที่หากเกิน ๖ ชั่วโมง  
ยังไม่ปกติ เช่น ปวดศีรษะ ไม่ให้ความร่วมมือ ควรได้รับการตรวจ 
CT Brain และน้องต้องทราบว่ากลุ่ม GCS ≤ ๑๓ ควรตรวจ  
CT Brain ครับ

เวชปฏิบัติทีป่ลอดภัยจากพีสู่่น้อง

(๒) ระยะเวลาท่ีจะเกิด Hematoma มีข้อมูลบอกว่า  
Epidural hematoma (EDH) และ Subdural Hematoma  
(SDH) นั้น ร้อยละ ๘๐ เกิดข้ึนแล้วภายใน ๖ ช่ัวโมงแรก ส่วน  
Intracerebral Hematoma (ICH) สามารถมีมากข้ึนได้ภายใน  
๒๔ ชั่วโมง (ข้อมูลที่โรงพยาบาลเลิดสินรวบรวมผู้ป่วย ๑๓๐ ราย
พบว่า เวลาที่วินิจฉัยก้อนเลือดที่ได้รับการผ่าตัดเฉลี่ย ๓ ช่ัวโมง 
หลงับาดเจบ็) จงึมคี�าแนะน�าว่า ถ้าตรวจ CT Brain ภายใน ๓ ช่ัวโมง
แรก มี Lesion ที่ยังไม่ต้องผ่าตัด หลัง ๓ ชั่วโมง ผู้ป่วยอาการ 
แม้จะดีขึ้น แต่ยังไม่เป็นปกติ เช่น ปวดศีรษะมาก อาเจียน  
ควรพิจารณาส่งตรวจ CT Brain ซ�้า 

โรงพยาบาลท่ีไม่พร้อมในการผ่าตัดสามารถดูแลได้ แต่ต้อง
ตรวจ CT ได้ เมื่อพบในระยะที่อาการไม่รุนแรงจะมีเวลาให้ 
ส่งต่อได้ การรอให้มอีาการแย่ลงแล้วมกัท�าให้ผ่าตดัหรอืส่งต่อไม่ทนั 
เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ซ่ึงเป็นกรณีท่ีอาจสามารถป้องกันได้ โดย
การตรวจ CT ตามข้อบ่งชี้ข้างต้น

๑.๒ กลุม่ความรูส้กึตวัลดลง (Deterioration of Conscious-
ness) หรือกลุ่ม Acute Confusional State หากไม่มีเหตุทาง 
Toxic Metabolic ชัดเจน ควรได้รับการตรวจ CT Brain เช่นกัน 
แม้ตรวจไม่พบ Focal Neurological Deficit ใดๆ อย่าลืมว่าเรา
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ Soft Neurological Signs อาจตรวจได้ยาก  
และความรู้สึกตัวที่ลดลงก็คือ Nonspecific Neurological Sign 
ได้อย่างหนึ่ง

๑.๓ กลุ่มอาการปวดศีรษะ ท่ีเป็นอย่างเฉียบพลัน ในคน 
ท่ีไม่เคยมอีาการเช่นนีม้าก่อน หรอืกลุม่ท่ีมลีกัษณะท่ีรนุแรงมากขึน้ 
มีอาการอาเจียนร่วมด้วย มีหรือไม่มีคอแข็ง หรือเพียงปวดเมื่อ 
ก้มคอ ควรมีข้อสงสัยว่าน่าจะเป็น Organic Headache และควร
ส่งตรวจ CT 

โรคในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ต้องนึกถึง ได้แก่ Subarachnoid 
Hemorrhage จาก Ruptured Aneurysm, Chronic Subdural 
Hematoma, Meningioma และ Intracerebral Hemorrhage 
ใน Silent Area เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มที่มีแนวทางปฏิบัติที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป หรือเป็นแนวนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ต้องท�าการศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ได้แก่ 
Stroke Fast Tract , STEMI Guideline เป็นต้น

๒. ด้านจริยธรรมและกฎหมาย
๒.๑ สิทธิผู้ป่วยที่จะได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และต้อง

ยินยอมรับการรักษา ในกรณีไม่ใช่ภาวะเร่งด่วนท่ีจะเป็นอันตราย 
หากเป็นกรณเีร่งด่วนทีต้่องได้รบัการรกัษาโดยไม่ชกัช้า ต้องให้การ
รักษาโดยไม่ต้องรอขอความยินยอม เพียงแต่แจ้งให้ทราบเท่านั้น 
กรณีท่ีมีความเร่งด่วนแต่ญาติไม่ยินยอมหรือไม่มีผู ้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนท�าการรักษาล่าช้าเกิดอันตรายขึ้น 
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ย่อมไม่พ้นความรบัผดิชอบของแพทย์ และข้อมลูทัง้หลายควรเขยีน
สรปุในเวชระเบยีนเสมอ โดยไม่จ�าเป็นต้องมกีารเซน็ต์รบัทราบโดย
ผู้ป่วยหรือญาติ

๒.๒ การให้ข้อมลูทีไ่ม่เป็นการให้ร้ายทบัถมเพือ่นร่วมวชิาชพี
และเพื่อนร่วมงาน เช่น ต้องระมัดระวังค�าพูด ประเภทว่า ท�าไม 
มาช้า มาช้าไปท�าให้ผลไม่ดี ท�าไมปล่อยให้อาการหนักเช่นนี้ หาก
พบปัญหาควรหาทางสื่อสารกันโดยตรงระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพหรือ
ผู้ร่วมงาน

๒.๓ ระวังการใช้ NSAID ต้องตดิตามว่าตวัใดเขามข้ีอระมดัระวงั
หรือต่างประเทศยกเลิกต�าหรับไปแล้วเท่าที่ทราบและเป็นที่นิยม
ใช้มาก ได้แก่ Nemisulide ตัวที่อันตรายน้อยและยังใช้ได้ ได้แก่ 
Diclofenac , Brufen อย่างไรก็ตาม เวลาใช้ต้องคิดว่ามีข้อบ่งช้ี 
ที่จะให้หรือไม่ รวมถึงยาที่มีโอกาสเกิดอาการแพ้รุนแรงได้ง่าย 
ได้แก่ Cotrimoxasol, Allupurinol, Carbamazepine, Dilantin 
เป็นต้น หากไม่มข้ีอบ่งชีแ้ล้วให้ เกดิอนัตรายขึน้อาจเป็นเรือ่งทีท่�าให้
ต้องถูกสอบสวนได้

๒.๔ การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย สามารถให้ Palliative Care 
ได้โดยเมื่อเกิด Cardiac Arrest สามารถที่จะไม่ต้อง CPR ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชพี หรือการไม่ให้ Innotropic Drugs โดยการสือ่สาร
ให้ญาตเิข้าใจ ไม่ใช่ปฏบิติัแบบไม่ถกูต้อง เช่น ท�าเป็นหนังสอืให้ญาติ
ท�านองปฏิเสธการรักษาซึ่งไม่สามารถมีสิทธิเช่นนั้นได้

๒.๕ เมื่อผู้ป่วยครบเกณฑ์ภาวะสมองตายแล้ว แพทย์ทุกคน
สามารถตรวจและรบัรองภาวะสมองตายได้ ซึง่ทางกฎหมายมคีวาม
ชัดเจนแล้วว่า สมองตาย คือ ตาย ตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
บริจาคอวัยวะหากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์บริจาคอวัยวะได้

๒.๖ การเป็นผู้ด�าเนินการสถานพยาบาล น้องๆ ต้องระวัง 
หากมีคนอื่นเป็นเจ้าของซึ่งอาจไม่ใช่แพทย์เป็นผู ้รับอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล แล้วขอท�าสัญญาจ้างให้น้องเป็น 
ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งน้องต้องรับผิดชอบทั้งหมดกรณี 
มกีารกระท�าผิดพระราชบญัญติัสถานพยาบาล ได้แก่ ความผดิด้าน
โฆษณา ความผิดด้านการมวีตัถอุอกฤทธิ ์การออกใบรบัรองแพทย์
โดยไม่ได้ตรวจรักษา ซึ่งหากมีความผิดแล้วเกี่ยวข้องกับการได ้
ผลประโยชน์ โทษทางจริยธรรมจะอยู ่ในขั้นรุนแรง ถึงพักใช ้
ใบอนุญาตฯ ได้

ขอฝากเรื่องส�าคัญในเวชปฏิบัติดังกล่าวส�าหรับหมอใหม ่
ทุกท่าน และขอให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเสมอว่าปฏิบัติ
งาน คือ การปฏิบัติธรรม ท�างานให้ดีมีคุณภาพจะเป็นบุญกุศล 
ทีส่ะสมมากขึน้ เรยีกว่าการสร้างบญุบารมคีรบั ด้วยความปรารถนาดี
จากพี่
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นายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์

ผมขอแสดงความยนิดกีบับัณฑติแพทยศาสตร์ จบใหม่ทกุคน
ส�าหรับปี ๒๕๕๖ การก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย หรือที่เรา 
คุ้นเคยกับค�าว่าโรงเรียนแพทย์ สู่การเปลี่ยนสถานะจากนิสิต/
นกัศกึษาแพทย์ กลายเป็นนายแพทย์/แพทย์หญงิ ย่อมน�ามาสูค่วาม
ยนิดขีองตวัหมอเองและพ่อแม่ ตลอดจนญาตสินทิมติรสหายอย่าง
แน่นอน นับจากนี้ไปชีวิตของหมอก�าลังจะเริ่มต้นครั้งส�าคัญ  
หลายสิ่งหลายอย่างก�าลังก้าวเข้ามาในชีวิต 

ในปี ๒๕๒๙ ปีที่ผมสอบผ่านปี ๖ ส�าเร็จเป็นแพทย์ ใน 
สมัยนั้นได้ License โดยอัตโนมัติ มีแพทย์จบใหม่ทั่วประเทศ
ประมาณ ๕๐๐ คน วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนโกหก 
นับรวมเวลาได้ ๒๗ ปี มีแพทย์จบใหม่มากกว่า ๒,๐๐๐ คน หรือ 
เพิ่มข้ึนมากกว่า ๔ เท่า ในขณะท่ีประชากรไทยมิได้เพิ่มในอัตรา 
ท่ีรวดเร็วเท่าปริมาณแพทย์ ท�าให้สัดส่วนแพทย์ : ประชากรไทย 
เพิ่มข้ึน มีความจริงท่ีว่า เมื่อเราต้องการสิ่งหนึ่งมักจะต้องสูญเสีย
อีกสิ่งหนึ่งหรือได้อีกสิ่งหนึ่งไม่เต็มที่ หรือค�าพูดที่ว่า ได้อย่าง 
เสียอย่าง (Trade Off) ยังคงใช้ได้เสมอ แต่ส�าหรับแพทย์จบใหม่ 
ผมไม่ปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้น ผมไม่อยากได้ยินหรือฟังมาว่า 
ปริมาณแพทย์จบใหม่มากข้ึนแต่คุณภาพกลับลดลง สิ่งเหล่านี้ 
อยู่ที่ตัวหมอเองที่จะรักษาคุณภาพของหมอให้ดีที่สุด วิ่งระยะยาว
ให้ถึงเส้นชัย สร้างความดีงามในวิชาชีพแพทย์ ดุจดั่งเกลือรักษา
ความเค็ม

ผมมีเรื่องจะฝากถึงบัณฑิตแพทย์จบใหม่ ที่ส�าคัญ ดังนี้
๑. เรือ่งการประพฤตปิฏบิตัติวัให้ถกูต้องตามกรอบจรยิธรรม

แพทย์
หมอต้องมีความรู้ในภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คอย

หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆ แพทยสภามีหน้าท่ีในการตรวจสอบ
จริยธรรมแพทย์เพื่อคุ้มครองประชาชน พร้อมๆ กับเป็นตัวแทน
ของแพทย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ล�าบาก ต้องรักษาสมดุลระหว่าง

แด่สมาชิกแพทยสภา ผู้มาใหม่
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ประชาชนและสมาชิก แยกแยะความรู้สึกห่วงใยสมาชิกออกไป  
ว่ากันไปตามข้อกฎหมายและข้อเทจ็จริง แน่นอนการป้องกนัเรือ่งนี้
ย่อมดีกว่าการแก้ไข 

เรื่องจริยธรรมแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน 
๑.๑ ส่วนที่ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
๑.๒ ส่วนทีว่่าด้วยกระบวนการพจิารณาเกีย่วกบัคดจีรยิธรรม 
ส่วนแรกหมอต้องมคีวามรูว่้ากฎหมาย วางหลกัปฏบิตัเิรือ่งนี้

อย่างไร พอสังเขป 
สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นความผิดทางจริยธรรม มีประเด็นที่ส�าคัญ 

ดังนี้ 
ประเด็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หมอต้องรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่าท�า

อะไรเสี่ยงๆ อย่าท�าอะไรนอกต�ารา ต้องรับผิดชอบติดตามปัญหา
ของผู้ป่วยที่อาการไม่ Stable ห้ามทอดทิ้งโดยเด็ดขาดเมื่ออยู่ใน
หน้าที ่เช่น เวลาอยู่เวร ในการท�างานควรมแีพทย์รุน่พีเ่ป็นท่ีปรกึษา
หรือให้ความเห็น

ประเดน็การปฏบิตัติวัต่อเพือ่นร่วมวชิาชพี/เพือ่นร่วมงาน
ในสาขาวิชาชีพอื่น 

ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่กล่าวสิ่งใดๆ 
อันเป็นการให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน 

ประเด็นการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย 
ต้องมีความสุภาพ เขามาหาเราเพราะเจ็บป่วยมีความทุกข์ 

อยู่แล้ว นอกจากผู้ป่วยแล้วญาติผู้ป่วยและบุคคลแวดล้อมผู้ป่วย
ส�าคัญมาก 

ประเด็นการเคารพกฎหมายบ้านเมือง
เป็นประเดน็กว้าง แพทยสภาจะตัดสนิเมือ่มคีวามผดิทีก่ระท�า

ผดิต่อกฎหมายบ้านเมอืงอนัเกีย่วเนือ่งมาจากการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม เช่น การเป็นผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลและปล่อยให้มี
การกระท�าผิดในสถานพยาบาลนั้น อาทิ เรื่องการโฆษณาสถาน
พยาบาล เรื่องการครอบครองวัตถุเสพติดและกระท�าการอัน 
ไม่ถกูต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่แพทย์หลายคนท�าผดิโดยไม่รู้
ตัว เนื่องจากยินยอมให้ผู ้อื่นว่าจ้างไปเป็นผู ้ด�าเนินการสถาน
พยาบาล โดยไม่ได้อ่านในข้อสัญญาว่าจ้างให้รัดกุม เมื่อมีความผิด
ทางจริยธรรมต้องมาเสียใจ / เสียความรู้สึกภายหลัง แพทยสภา
ต้องตดัสินไปตามตวับทกฎหมาย ส�าหรบักรณอีืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบั
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาจะรอผลการตัดสินจาก 

ผูม้อี�านาจโดยตรง เช่น ศาลยตุธิรรม รอจนคดสีิน้สดุ แพทยสภาจงึ
จะมีค�าวินิจฉัยชี้ขาด 

๒. เรื่องการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ที่เป็นความ
เห็นที่ ๒ (Second Opinion) 

การให้ความเห็นท่ีสองเกี่ยวกับความเจ็บป่วย หรือการให้
ความเห็นกรณีท่ีเพื่อนแพทย์คนก่อนหน้าได้ให้การรักษาพยาบาล
ไปแล้ว ถ้าเป็นความเห็นต่าง ต้องระวัง บางครั้งเราอาจคิดไปว่า 
แพทย์คนก่อนหน้ารกัษาแบบนีไ้ด้อย่างไร แม้จะรูส้กึแบบนัน้ หมอ
ต้องสงวนท่าทีค�าพูดไว้ การพูดออกไปในท�านองต�าหนิการรักษา 
ผู้ป่วยของแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ต่อหน้าผู้ป่วยหรือญาติ  
จะท�าให้เพื่อนแพทย์ต้องล�าบาก มีกรณีท่ีศาลยุติธรรมหยิบยก
ประเด็นนี้มาพิจารณาคดี ท�าให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยคนแรกต้อง 
แพ้คดีมาแล้ว บางครั้งในสถานการณ์เช่นนั้นของแพทย์คนแรก 
ที่ดูแลผู้ป่วย เขาอาจท�าดีที่สุดแล้ว เรามาดูทีหลังมีเวลาพิจารณา
ไตร่ตรองคล้ายๆ กับเป็นการท�า Retrospective Study

๓. เรื่องความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การท�างาน
แพทยสภาก�าหนดให้แพทย์จบใหม่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมพูน

ทกัษะ ๑ ปี จงึจะมสีทิธิ ์Training ได้ ยกเว้น ๑๒ สาขา ทีข่าดแคลน 
หมอต้องอดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย แม้รู้สึกว่า 
ไม่อยากท�า ไม่ชอบ ความตั้งใจจะส่งผลดีให้เรามีความรู้ ความ
ช�านาญ และที่ส�าคัญมาก คือ ปลอดภัยจากการกระท�าที่เป็นการ
ทอดทิ้งผู ้ป่วยอันเป็นความผิดที่รุนแรง ทั้งทางจริยธรรมทาง
กฎหมายแพ่งและอาญา จ�าเอาไว้ ต้องอดทน 

๔. เรื่องเงิน - ทอง
หมออย่าใจร้อน อย่าใช้เงินเป็นตัวตั้งในการท�างาน เงินไม่ใช่

สิง่ทีจ่ะบนัดาลความสขุได้ทกุอย่าง มบีทวจิยัออกมาชีช้ดัว่า คนรวย
มีทุกข์กว่าคนพออยู่พอกิน ขอให้หมอค่อยๆ ท�างานไป ปัจจุบัน 
ผลตอบแทนแพทย์ภาครัฐในภาพรวม ดีกว่าแพทย์รุ่นผมตอน 
จบใหม่มากนัก ขอให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ระมัดระวังการพูดเรื่องเงิน 
ทอง จะท�าให้คนอื่นหมั่นไส้ ไม่เป็นผลดี 

มีอีกหลายเรื่อง แต่ที่กล่าวมาเป็นเรื่องหลักๆ ที่อยากฝากไว้ 
ขอให้น�าหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้กับการท�างาน รักษาสุขภาพ
ให้ดี  ขอให้หมอทุกคนโชคดี
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ผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ต่อวงการแพทย์ไทย

นายแพทย์ วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

วท.บ.,พ.บ., นบ.(เกียรตินิยม) 

สวัสดีครับน้องๆ ทุกท่าน ต้องขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรทางการ
แพทย์ และสาธารณสขุอนัเคยยิง่ใหญ่ มเีกยีรต ิมศีกัดิศ์ร ีทีม่มีายาวนาน
เป็น ๑๐๐ ปี แต่ในปัจจุบันชักไม่แน่ใจซะแล้วโดยมีเหตุปัจจัยหลายๆ
อย่างที่จะไม่ขอกล่าวถึงในโอกาสนี้ ถ้ามีโอกาสจะได้เล่าสู่กันฟังใน 
โอกาสต่อๆ ไป

ในปี ๒๕๕๘ นี้ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเต็มตัว โดยมีข้อผูกพันกับอีก ๙ ประเทศ ของอาเซียนใน
การเปิดเสรีในการค้าการบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือ
โดยมีขบวนการเดินมาเป็นขั้นเป็นตอน และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ ทีอ่�าเภอชะอ�าได้มกีารลงนามของ รฐัมนตรเีศรษฐกจิ
อาเซียน(AEM) ให้มีการท�าความตกลงยอมรับร่วม

 (MRA : Mutual Recognition Arrangement) ในเรื่องที่เกี่ยว
กบัMedical Practitioners โดยเป็นหนืง่ในการเปิดเสรด้ีานการบรกิาร 
(Services) และด้านแรงงานนกัวชิาชพี (Professionals) โดยมหีลกัการ
คือ เปิดให้แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด สามารถจดทะเบียนหรือ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศอาเซียนอื่นได้ 
โดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งแพทย์
ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่านการ
ประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแลในประเทศ 
ทีร่บัให้ท�างาน (Host) (ซึง่ในประเทศไทยกค็อืแพทยสภาและกระทรวง
สาธารณสุข) ซึ่งความตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพของเราโดยตรงโดยมีผลกระทบตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคต
หรือแม้แต่ตลอดไปเลยก็ได้ 

ตัวอย่างผลกระทบที่คาดว่าอาจจะเกิดกับวงการแพทย์ของเรา 
เช่น

๑) มกีารเคลือ่นย้ายแพทย์จากประเทศอาเซยีนอืน่ๆ เข้ามาท�างาน
ในไทยมากขึ้น

๒) มีการเคล่ือนย้ายแพทย์จากประเทศไทยออกสู่ประเทศอื่นๆ 
ในอาเซียน

๓) มีการลงทุน หรือร่วมทุนด้านธุรกิจหรือร่วมมือด้านต่างๆ จาก
โรงพยาบาลจากต่างประเทศมากขึ้นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ (โดย
เฉพาะในส่วนที่ออกนอกระบบราชการ)

๔) มีการลงทุน หรือร่วมทุนด้านธุรกิจหรือร่วมมือด้านต่างๆ  
เกี่ยวกับสถาบันทางการแพทย์และการผลิตแพทย์หรือบุคคลากร
ทางการแพทย์อื่นๆ จากต่างประเทศมากขึ้น 

๕) อาจมีการแก้กฎหมายและระเบียบภายในวงราชการให้
สอดคล้องกับ AEC เช่น เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีคุณสมบัติสามารถ
บรรจุเข้ารับราชการได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออัตราก�าลังที่ขาดแคลน
อยู่ หรือมีการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับแพทยสภาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียน การสอน การผลิตแพทย์ การสอบใบประกอบโรคศิลป์  
การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
เป็นต้น แล้วน้องๆ จะต้องเตรยีมปรบัตวัเพือ่รองรบักบัสถานการณ์ต่างๆ 
เหล่านี้อย่างไรดี ค�าแนะน�าก็คือ

๑) เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ คณุวฒุทิางการแพทย์ของเราให้เข้าใกล้
ระดับ International ให้มากขึ้น

๒) ฝึกฝนด้านภาษาโดยมีภาษาอังกฤษเป็นหลักให้ถึงระดับ  
Fluent และยังต้องสนใจภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราด้วย เพื่อ
เพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ตัวเอง

๓) สนใจศึกษาเพิม่เตมิความรูร้อบตวัทัง้ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเราให้มากขึ้น

๔) ศึกษาวิชาหลักเพิ่มเติมตามแต่จะสนใจเช่น การบริหารธุรกิจ 
กฎหมาย(โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ) การบริหารงาน 
โรงพยาบาล เป็นต้นแค่ฟังเท่านี้น้องๆ ก็คงบอกว่าจะไปหาเวลาที่ไหน
มาท�า เฉพาะเวลาดูคนไข้ก็ไม่พออยู่แล้ว อย่าเพิ่งท้อครับ ค่อยๆ ท�าไป
ทลีะอย่างสองอย่างเดีย๋วกไ็ด้ครบั และทีส่�าคัญคืองานหลักในหน้าทีด่แูล
ผูป่้วยอย่าให้ขาดตกบกพร่อง มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่นร่วมงานและ
ผู้ป่วย งานไหนไม่มั่นใจก็ปรึกษารุ่นพี่ เพื่อนๆ ถ้ายังไม่มั่นใจก็อาจต้อง
พิจารณาส่งต่อ การ Investigation ก็อาจท�าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มี  
Evidence-Base มากขึน้ อย่างน้อยกช่็วยประคองตวัเราไม่ให้ตกเข้าไป
อยู่ในวงจรอุบาทว์ในการฟ้องร้องได้ เพื่อจะได้มีก�าลังใจก�าลังกาย 
ไว้ เผชิญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่ถึง ๓ ปีข้างหน้านี้  
ขอเอาใจช่วยและให้ก�าลังใจน้องๆ ทุกท่านนะครับ มีปัญหาอะไรโทร.
ปรึกษาพี่ๆ ได้ตลอดเวลานะครับ ด้วยความรักและปรารถนาดี 
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ขอแสดงความยนิดกีบั “แพทย์ใหม่” ทกุท่าน นบัจากวนันีเ้ป็นต้น
ไป ผู้ร่วมงาน เพื่อนฝูง หรือผู้ป่วยทุกคนจะเรียกน้องว่า “คุณหมอ” ซึ่ง
ต่างกับเมื่อวานที่เขาเรียกเราว่า “นักศึกษาแพทย์” ซ่ึงหมายความว่า
เรายังไม่มีวุฒิภาวะและคุณวุฒิพอที่จะรับผิดชอบชีวิตเขาได้ ดังน้ันขอ
ให้พวกเราทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า “ตราบใดที่ยังประกอบวิชาชีพ
แพทย์อยู ่ความรบัผดิชอบถอืเป็นคณุสมบตัสิ�าคญัทีส่ดุอนัหนึง่” ขอ
ให้ตระหนักว่าสองมือของเรานั้นสามารถก�าหนดความเป็นความตาย 
รวมทัง้อนาคตของผูป่้วยและครอบครวัของเขาเหล่านัน้ไว้ตลอดเวลาที่
เขาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา

การปฏิบัติงานของแพทย์ในยุคปัจจุบันน้ีมีความแตกต่างกับใน
อดตีหลายอย่าง ทีส่�าคญัคอื ผูป่้วยไม่ได้มองว่าแพทย์เป็นพระเจ้าเหมอืน
ในอดตีอกีต่อไปแล้ว ยิง่ไปกว่านัน้ กฎหมายในยคุปัจจบุนัยงัท�าให้ผูป่้วย
มองแพทย์ว่าเป็นผูใ้ห้บรกิารเฉกเช่นเดยีวกบัการท�างานบรกิารอืน่ๆ เช่น 
เสร์ิฟอาหาร หรอืการซือ้ขายของ โดยในกฎหมายนีใ้ช้ค�าว่า “ผูบ้รโิภค” 
แทนค�าว่า “ผูป่้วย” ท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์กบัผูป่้วยเลวร้าย
ลงกว่าที่ควรจะไป เมื่อกฎหมายมองว่าผู้ป่วยคือผู้บริโภค ดังน้ันเม่ือผู้
บริโภคไม่พอใจผู้ให้บริการ จึงไม่แปลกใจท่ีจะตัดสินใจด�าเนินการฟ้อง
ร้องได้อย่างง่ายดาย 

ปัญหาเร่ืองการฟ้องร้องนัน้ ยงัเกดิจากการกระท�าของเพือ่นแพทย์
ด้วยกันเองอีกด้วย เป็นต้นว่า แพทย์เห็นแก่ค่ารักษาพยาบาล รายได้ 
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป ท�าให้ถูกเรียกว่า “แพทย์
พาณิชย์” ที่น่าหนักใจและมักเป็นปัญหากับแพทย์จบใหม่คือ การไป
ประกอบวิชาชีพด้วยการเป็นแพทย์ด้านความงามตามศูนย์หรือคลินิก
ความงามต่างๆ ทันทีที่เรียนจบ หรือแม้แต่ท�าการขายตรง ซึ่งอาจเป็น
สินค้าด้านความงามหรือของบริษัทขายตรงอื่นๆ ท�าให้สังคมมองว่า
แพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีไม่ดีกับการเป็นแพทย์ โดยแทนที่
จะใช้ความรู้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กลับใช้ความรู้ไปกอบโกยรายได้
เป็นหลกั ท�าให้ความเคารพทีผู่ป่้วยมต่ีอแพทย์ยิง่เลวร้ายลง การกระท�า
ของแพทย์อีกลักษณะที่เป็นหนึ่งในเหตุให้เกิดการกระตุ้นการฟ้องร้อง 

สารจากผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
คือ “ปัญหาเรือ่งความสามัคครีะหว่างเพือ่นแพทย์” ด้วยกนัเอง ทีพ่บ
ได้บ่อยและต้องระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการกระท�าให้มาก คือ

(๑) ใช้ความคิดตนเองเป็นใหญ่แล้วตัดสินว่าผู้อื่นผิด ทั้งๆ ที่อาจ
เป็นเพียงการ “ฟังเขาเล่าว่า” มาเท่านั้น

(๒) การไม่รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(๓) การวิพากษ์วิจารณ์หรือต�าหนิการประกอบวิชาชีพของเพื่อน

ร่วมวิชาชีพต่อหน้าผู้ป่วย
ประเดน็หลงัสดุนบัเป็นประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้เกดิความบาดหมาง

กนัระหว่างแพทย์ รวมทัง้ความไม่ไว้วางใจความเชือ่ใจทีล่ดลงของผูป่้วย
ที่มีต่อแพทย์ ค�าพูดบางค�าพูดสั้นๆ อาจส่งผลร้ายต่อเพื่อนแพทย์โดย 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น “ท�าไมรักษาแบบนี้” “ท�าไมวินิจฉัยไม่ได้นะ” 
“ถ้ามาหาผมเร็วกว่าน้ี คงไม่ตายหรอก” “ถ้าเป็นผมดูเองตั้งแต่ต้น 
คงดีกว่าน้ี” ค�าพดูท�านองนีล้้วนแต่สร้างบาดแผลไม่เฉพาะเพือ่นแพทย์
ที่ถูกต�าหนิ ยังรวมถึงสังคมแพทย์ที่ถูกมองว่าไร้ความเคารพ ความ
สามคัคีระหว่างพีน้่องในสังคม ซึง่เป็นเหตกุระตุน้ให้เกดิการฟ้องร้องขึน้
อย่างมากมายในปัจจุบัน

การต�าหนิเพื่อนแพทย์โดยไม่สมควร การกระท�าการอันเป็นเหตุ
ให้เกิดการฟ้องร้อง การแตกแยกกันในหมู่คณะนั้น หากมองในมุมของ
สงฆ์ จะถือเป็นกรรมหนักมาก เรียกว่า “อนันตริยกรรม” (สังฆเภท)  
ซึ่งท�าให้บุคคลนั้นไม่สามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลได้ แต่หากเป็นการ
กระท�าของแพทย์ในหมูค่ณะแพทย์ แม้จะเปรยีบเทยีบกบัเรือ่งสงัฆเภท
ไม่ได้โดยตรง แต่ก็พอจะอนุมานผลกระทบที่ได้ไม่แตกต่างกัน คือ การ
ก่อให้เกิดความแตกแยก ความไม่สามัคคี อย่างรุนแรงในสังคมแพทย์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชชนกเคยตรัสไว้ ดังนี้

“ในพระราชหัตถเลขาถึงสโมสรแพทย ์แห ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑ ว่า หนึ่งในคุณลักษณะของการเป็น
แพทย์นัน้ ต้องมคีวามไว้ใจระหว่างแพทย์ด้วยกนั คอืความเป็นปึกแผ่น…
ท่านต้องมีความเช่ือในตัวเองแต่ไม่ใช่อวดดี... ในขณะที่ท่านประกอบ
กิจการแพทย์ อย่านึกว่าท่านตัวคนเดียว จงนึกว่าท่านเป็นสมาชิกของ 
“สงฆ์” คณะหนึ่ง คือ แพทย์ ท่านท�าดีหรือร้าย เพื่อนแพทย์อื่นๆ จะ
พลอยยินดี หรือเจ็บร้อนอับอายด้วย ทรงเตือนให้แพทย์แผนปัจจุบัน
ปรองดองกับแพทย์แผนโบราณ แพทย์รักษาปรองดองกับแพทย์
สาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันให้ได้ประโยชน์ในทางรักษา ป้องกันโรค แก่
ประชาชนให้มากที่สุด”

หวังว่า “หมอใหม่” ทุกคนจะจดจ�าพระราชด�ารัสอันน้ีไว้ตลอด
ชวีติของการเป็นแพทย์ ขอให้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติการเป็นแพทย์
ทุกคน
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ขอต้อนรับน้องๆ หมอใหม่ เป็นสมาชิกใหม่ เข้าสู่ครอบครัว
แพทย์ไทย ขอแสดงความยนิดีทีไ่ด้ฝ่าฟันการสอบแข่งขนัเพือ่ได้เข้า
เรียนแพทย์ และตรากตร�าอย่างหนักเพื่อให้จบเป็นแพทยศาสตร์
บัณฑิต ในฐานะรุ่นพี่ที่ได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนเมื่อ ๒๐ 
ปีที่แล้ว ขอฝากข้อคิดไว้บางประการ

“ชีวิตเพิ่งเริ่มต้น” ตัวผมเองเป็นหมอผ่าตัด ช่วงใช้ทุน ๓ ปี
แรกเป็นช่วงที่ท�าทุกอย่างใน ER และแผนกศัลยกรรมพี่ๆ ใช้วาน
อะไร ท�าหมดทุกอย่าง เรียนต่อศัลยกรรมอีก ๓ ปี จบศัลยกรรม
แล้วก็พบว่า “เพิ่งเริ่มจะผ่าตัดได้” พี่ๆ และผู้ป่วยเป็นครูที่ดีของ
เรา พืน้ฐานช่วงใช้ทนุนีเ้ป็นสิง่ทีส่�าคญัในการเรยีนต่อแพทย์เฉพาะ
ทาง จะเรียนให้ Smart ก็มาจากพื้นฐาน ๓ ปีแรกนี้ เก็บเกี่ยวให้
มากทีสุ่ดจากครขูองเราคอื “พี่ๆ  และผู้ป่วย” ดแูลเขาดจุญาตมิติร 
ท�าทกุอย่างทีค่วรท�าอย่างมหีลกัการและเหตุผลบนพืน้ฐานวชิาการ 
การสอบเรยีนลดัในวชิาแพทย์นัน้ไม่ม ีประสบการณ์ของผม พบว่า 
เพ่ือนๆ ทีอ่ยากเรยีนลดั “คดิเรว็ รวยเรว็” เมือ่เวลาผ่านไปไม่นาน 
ก็ถึงทางตัน อยากกลับมาเติมพื้นฐานใหม่ เพื่อให้มี “ภูมิปัญญา
และบารมี” ในหมู่เพื่อนแพทย์ในวงการแพทย์จึงอยากฝากน้องๆ 
ไว้ว่า หยาดเหง่ือของพวกเรา การอดหลับอดนอนท�างานหนัก 
ในช่วงใช้ทุน ไม่มีการเสียเปล่า เป็นการลงทุนให้ชีวิตที่คุ้มค่าแก่
อนาคตเรา และประชาชนผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา

“คดีความและการฟ้องร้อง” สถิติการร้องเรียนของ
ประชาชนที่เข้ามาในแพทยสภานั้นปีหนึ่งๆ ประมาณร้อยกว่าคดี
โดยส่วนใหญ่ที่ร้องเรียนมานั้นเป็น “การสื่อสาร” “การไม่พอใจ
เรือ่งค�าพดู เข้าใจผดิจากการแสดงออกของพวกเรา ทีไ่ม่อธบิาย
ให้ดี” ส ่วนที่แพทย์มีส ่วนบกพร่องคือแพทย์ผิดมาตรฐาน 
และจริยธรรมจริงและแพทยสภาได้ลงโทษนั้นประมาณ ๑ ใน ๖  
หรือร้อยละ ๑๕ เท่านั้น หากคิดสถิติการตรวจรักษาโดยแพทย์ทั่ว
ประเทศประมาณ ๒๐๐ ล้านครั้งต่อปี โอกาสที่ผู้ป่วยจะร้องเรียน 

คือ ๑ ในล้าน จึงอยากเรียนให้น้องๆ สบายใจขึ้นว่าถูก Lottery 
รางวัลที่หนึ่งยังง่ายกว่าถูกฟ้องร้อง การออกกฎหมายจ�าเพาะ
ชดเชยทางสนิไหมเช่น พรบ. คุ้มครองฯ จงึเป็นสิ่งไม่บงัควรและน่า
จะเป็นการกระตุ้น “วัตถุนิยม” มากเกินไปจนละเลย “ความเป็น
จิตนิยม” ที่อาจารย์ปู่อาจารย์ย่าของพวกเราได้สั่งสอนกันมา และ
แพทยสภายังคงเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ “ในความเที่ยงธรรม”  
ทั้งต่อแพทย์และประชาชน ผมเคยมีงานวิจัยเล็กๆ ท่ีท�าร่วมกับ 
ทางสถาบันสื่อมวลชนพบว่า แม้พวกเราจะเห็นคดีความฟ้องร้อง
แพทย์อยู่ตามสื่อสาธารณะต่างๆ เป็นระยะๆ เกือบทุกๆ เดือน  
แต่โดยงานวิจัยแล้วพบว่า “ประชาชนยังคงศรัทธาแพทย์”  
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงรู้สึกว่า แพทย์เป็นที่พึ่งได้ ข่าวต่างๆ 
ตามสื่อก็เป็นเพียงข่าว แพทย์ประจ�าที่เคยไว้วางใจกัน ก็ยังวางใจ
เหมือนเดิม งานวิจัยพบว่า “แพทย์เรากังวล” ล�้าหน้าประชาชน 
ดงันัน้ Defensive Medicine เกดิจาก “ความรูส้กึกงัวลลกึๆ ของ
พวกเรา” นั่นเอง แต่สิ่งที่แพทย์กังวลมากที่สุด คือ “คดีอาญา” 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเราก็ไม่ค่อยสบายใจ หากรางวัล 
ทีห่นึง่เป็นคดอีาญา ซึง่แพทยสภาก�าลงัหาทางออกให้กบั “สงัคม” 
เป็นที่รู ้กันดีว่า Defensive Medicine เป็นตัวร้ายกระทบต่อ 
“เศรษฐกิจและประชาชน” เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า Rating ของ
การฟ้องร้องมคีวามสมัพนัธ์ทางตรงกบัDefensive Medicine และ
การน�ากระบวนการแบบ “วัตถุนิยม” ตีความว่า “เงิน” ทดแทน
ได้ทุกสิ่งของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มนั้นเป็นการชักน�าวงการ
แพทย์แบบ “จิตนิยม” เข้าสู่หายนะ “ล้มละลาย” ทางการคลัง
การแพทย์ เช่นประเทศสหรัฐฯ

ท้ายสุดนี้ขออธิษฐานให้พระเจ้าผู้สูงสุด ดูแลน้องๆ หมอใหม่
ให้มสีนัตสิขุในชวีติ และพบทางทีพ่ระเจ้าทรงน�าการด�าเนนิชวีติใน
ช่วงใช้ทุนให้เกิดผลทางจิตวิญญาณทั้งต่อตนเองและสังคม
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การศึกษาต่อเนือ่งทางการแพทย์ (CME)
มีแต่ได้ ได้ และได้

สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

พ.อ.(พ.) ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล 

การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) เป็นกิจกรรม
ท่ีบคุลากรทางการแพทย์จ�าเป็นต้องท�า เพราะอะไร ลองฟังเหตผุล
นี้ดูนะครับ ...แม่บ้านที่ดี จะสนใจ ข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาอาหาร ผกั ผลไม้ เพือ่บรหิารค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และถ้าเธอ
ขยันหาสูตรใหม่ๆ มาปรุงอาหารให้อร่อย รสชาติแปลกใหม่  
มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ใครเจอแม่บ้านแบบน้ี มีหรือจะไม่รัก 
ท�านองเดยีวกนั แพทย์ทีม่คีวามรูใ้หม่ๆ มคีวามสามารถและวธิกีาร
รักษาที่ทันสมัย ท�าให้คนไข้หายเร็ว มีสุขภาพดี มีหรือท่ีคนไข้ 
จะไม่รัก แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น คือ เป็นการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
แพทย์ของเราให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

จรงิอยูก่ารเกบ็คะแนนกจิกรรมการศกึษาต่อเนือ่งของแพทย์ 
ด�าเนินไปภายใต้ข้อบังคับของแพทยสภา ตามมาตรา ๒๑ (๓) (ญ) 
(ฎ) แต่ก็ยังไม่มีมาตรการลงโทษใดๆ หากไม่ปฏิบัติตาม อย่างไร 
ก็ดี ในทีส่ดุเรากค็งต้องถกูบงัคับให้มกีารต่ออายใุบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเมื่อเราเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 
มาตรฐานของวชิาชพีแพทย์จากทกุประเทศทีจ่ะเข้ามาหรอืออกไป
ท�าเวชปฏิบัติ ก็จะมีมาตรฐานภาคบังคับ คือ ดูคะแนนการเก็บ
กจิกรรมการศกึษาต่อเนือ่ง หลายประเทศรอบบ้านเราท�ากนัอย่าง
จริงจัง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศ
จนี บางประเทศกเ็ริม่มข้ีอก�าหนดกตกิา เช่นทีป่ระเทศฮ่องกง หาก
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญท่านใดเกบ็คะแนนไม่ถงึตามเกณฑ์ทีก่�าหนดกไ็ม่
สามารถท�าเวชปฏิบัติในสาขาของตนได้ จนกว่าจะเก็บคะแนนกิจ
กรรมฯให้ครบเสยีก่อน และยงัเป็นหน้าทีข่องแพทย์ทกุคนท่ีจะต้อง
รับผิดชอบ คอยตรวจสอบคะแนนของตนเองว่า ผ่านเกณฑ์รึยัง  
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการ เราจึงจ�าเป็นที่ต้องท�าความเข้าใจ
และเริ่มศึกษาวิธีการเก็บคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 ค�าขวัญใหม่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ซึ่งได้มา
จากการประกวดค�าขวัญ โดยแพทย์ทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๕ คือ 
“พฒันาความรู ้คูจ่รรยาบรรณ สร้างสรรค์สงัคมไทย” จะเหน็ว่า
ค�าขวัญนี้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ศ.น.พ.

เพราะสะท้อนภาพของสิง่ท่ีแพทย์ไทยต้องม ีคอื “การพฒันา
ความรู้” ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง ดังท่ีพระราชบิดา สมเด็จพระ- 
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงตรัสว่า  
แพทย์ที่ดีจะต้องยังคงเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาที่ท�าการแพทย์ 
“คู่จรรยาบรรณ” ก็เป็นหัวใจส�าคัญของความเป็นแพทย์ที่ต้องมี
ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และยังตรงกับที่พระราชบิดา ได้ทรงตรัส
ว่า ถ้าท่านหลอกคนไข้แล้ว ท่านก็รักษาเขาได้หนเดียว ส่วน 
“สร้างสรรค์สังคมไทย” ก็เป็นเป้าประสงค์ของการอุทิศตนเพื่อ 
ผู้ป่วย ดังเช่นพระราชด�ารัสของพระราชบิดา “True success is 
not in the learning, but in its application to the  
benefit of mankind.”

ล่าสุด คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของ
แพทย์ แพทยสภา ได้เพิ่มกิจกรรมการเก็บคะแนนการศึกษา 
ต่อเนื่อง จากเดิม ๓๖ กิจกรรม เป็น ๔๔ กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้
แพทย์สามารถเข้าถึงการเก็บคะแนนกิจกรรมได้จากงานที่ท�าอยู่

โดยยงัคงไว้ซึง่มาตรฐานการพฒันาความรูท้างการแพทย์ และ
เหมาะสมส�าหรบัแพทย์ทกุระดบัเวชปฏบิตั ิซึง่ความส�าคญัของการ
เก็บคะแนนกิจกรรมฯนี้ นักกฎหมายช่ือดัง อย่างท่านอาจารย์
เสงี่ยม บุญจันทร์ ท่านอัยการสมใจ โตศุกลวรรณ์ ได้สรุปให้ความ
เห็นว่า คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่ดี
ที่สุด ที่จะบอกได้ว่า พฤติกรรมของแพทย์ท่านนั้นเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
พฒันาตนอยูเ่สมอหรอืไม่ ในทางศาลกอ็าจจะน�ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินคดีได้ด้วย

ท่านอาจารย์สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ให้ความเห็นว่า การเก็บสะสมคะแนน 
การศึกษาต่อเนื่องให้ได้ ๑๐๐ คะแนน ทุกๆ ๕ ปี ไม่ใช่เรื่องยาก 
อีกต่อไปจากรูปแบบกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเก็บคะแนน 
CME ก็ยังจะช่วยให้พวกเรารวมตัวกันได้ เป็นหมู่ เป็นคณะ เวลา
มาประชุม ก็จะได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ กลับไปท�างาน ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ส่วนปัญหาเรื่อง
มาตรฐาน เรือ่งการร้องเรยีนกค็งจะน้อยลงได้ และยงัจะเป็นโอกาส
ให้พวกเราร่วมรับรู้ และร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน 

สุดท้ายเราก็จะเห็นว่า CME มีแต่ได้ ได้ และได้ เช่นนี้เอง
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ของฝากจากผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

นายแพทย์วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

๑) คดีจริยธรรม-แพทยสภา-มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
- การโฆษณา
- ขั้นตอนและกระบวนการในการออกค�าสั่ง 
- อนุฯ จริยธรรม
- อนุฯ สอบสวน
- กรรมการแพทยสภา
- ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป
- พรบ. สถานพยาบาล
๒) คดีแพ่ง. -คดีผู้บริโภค(ผบ) - ค�าวินิจฉัยของประธานศาล

อุทธรณ์-บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล 
ภาครัฐ, เอกชน, สถานบริการความงามและสุขภาพ และร้าน 
ขายยา

- ฟ้องตรง เรียกค่าเสียหาย
- ปรึกษาทนายความ
- ไกล่เกลี่ยประนีประนอม-นอกศาล
- ในศาล
- เมื่อไรก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด
- สู้คดี-ยื่นค�าให้การ
- น�าสืบพยานโจทย์,จ�าเลย-ศาลมักก�าหนดให้สืบพยาน 

ต่อเนื่อง
- ภาระการพสิจูน์-เป็นของจ�าเลย(คดีแพ่งทัว่ไป-ผูใ้ดกล่าวอ้าง 

ผู้นั้นพิสูจน์)
- ตัดสินคดี
- อุทธรณ์,ฎีกา -ส่วนใหญ่ยุติที่ชั้นอุทธรณ์
- บังคับคดี
- ข้อกฎหมายหลัก คือ ปพพ.มาตรา ๔๒๐
“ผู ้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิด

กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
ท�าละเมิด จ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

๓) คดอีาญา. -แจ้งความพนกังานสอบสวน-ส่งอยัการ-ส่งฟ้อง
ศาลโดยอัยการ

 - ฟ้องตรง-ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อน
 - ข้อกฎหมายหลักคือ -ป.อาญา ม. ๒๙๑ ผู้ใดกระท�าการ 

โดยประมาท และการกระท�านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ต้องระวางโทษจ�าคุกและปรับ

- ป.อาญา ม.๓๐๐ ผู้ใดกระท�าโดยประมาทและการกระท�า
นัน้เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่รบัอนัตรายสาหสั ต้องระวางโทษจ�าคุกหรือปรับ
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 - ประกอบป.อาญา ม. ๕๙
 หลกัการท่ัวไปในกฎหมายอาญา -การจะได้รบัโทษทางอาญา

นั้นผู้กระท�าต้องมี “เจตนาร้าย” (Mens rea) ด้วยซึ่งการรักษา
พยาบาลนอกจากจะไม่มีเจตนาร้ายแล้วยังมีเจตนาดีที่จะช่วยชีวิต
ผู ้ป่วยด้วยและที่ส�าคัญก็คือต้องกระท�าการโดยประมาทอย่าง 
ร้ายแรง (Gross Negligence) ด้วย

๔) คดีปกครอง.
- หลังแพทยสภามีค�าสั่ง หรือค�าวินิจฉัย (ถือเป็นค�าส่ังทาง

ปกครอง)
- คู่กรณีคัดค้านโดยการฟ้องต่อศาลปกครอง
- อุทธรณ์ไม่ได้เพราะเป็นค�าสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ
- ข้ันตอนและกระบวนการในการออกค�าสัง่ชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่-อนุฯ จริยธรรม
- อนุฯสอบสวน
- กรรมการแพทยสภา
- การใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
- ไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแพทย์
- แพทยสภาท�าค�าให้การต่อศาลปกครอง
- อาจต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม
๕) ราชการ 
- พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-ฟ้องหรอืเรยีกร้องค่าเสยีหายต่อหน่วยงานได้แต่ห้ามฟ้องตวั

บุคคล
- ต้องเป็นกรณีละเมิดในหน้าที่
- ถ้าไม่ใช่ละเมิดในหน้าที่-ฟ้องตัวบุคคลได้เท่านั้น
- แต่ไม่ครอบคลมุกรณ ี“จงใจ” หรอื “ประมาทเลนิเล่ออย่าง

ร้ายแรง” 
- ถูกราชการไล่เบี้ยได้
- ครอบคลมุแต่คดแีพ่ง ไม่ครอบคลมุคดอีาญา, คดจีรยิธรรม,  

คดีปกครอง
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- ตามหลักการอัยการจะแก้ต่างคดีให้ อาจตั้งทนายเองก็ได้
หรือร่วมกัน

๖) เอกชน 
- ไม่มี พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
- Informed Consent-ส�าคัญ
- Complete Medical Record-ส�าคัญ
- มีนิติสัมพันธ์เรื่องนายจ้าง-ลูกจ้าง, ตัวการ-ตัวแทน กับ รพ. 

(ระวังกระท�าการนอกอ�านาจหน้าที่ รพ. อาจไม่รับ)
- รพ. มักเป็นจ�าเลยร่วม
- ทนายความ
- ร่วม
- เดี่ยว
- ควรสู้ในแนวทางเดียวกัน ดีกว่าโยนความผิดให้กัน
๗) การไกล่เกลี่ย : 
- I'm sorry Law-ในต่างประเทศมี Immunity
๘) การสืบพยาน - ผลสอบแพทยสภา - ความเห็นราชวิทยา

ลัยฯสมาคมแพทย์
- พยานผู้เชี่ยวชาญ - เป็นกลางน่าเชื่อถือ - ของศาลเอง 
- ขอรายชื่อที่แพทยสภา
- จัดหาเอง
- พยานฝ่ายจ�าเลย - ผู้เซ็นชื่อร่วมในใบยินยอม - ผู้อยู่ใน

เหตุการณ์, Nurse, บุคลากรอื่นๆ, ผู้บริหาร
- Medical Record, CPG, Textbook, Paper
๙) ภาระการพิสูจน์ - Burden of Proof - ท�าให้ศาลเชื่อว่า

เรารักษาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว
๑๐) การประกันการประกอบวิชาชีพ (Medical Malprac-

tice Insurance), การมีกองทุนเอง (Self-Insured)
๑๑) Informed Consent-Adequacy, Complete  

Medical Record

นพ. วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
วท.บ.,พบ.วว.ศัลยศาสตร์.
นบ.(เกียรตินิยม).,บ.ปค.(บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง).
ป.วิชาว่าความ สภาทนายความ.
กรรมการแพทยสภา, ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

ขอแสดงความยนิดกีบัน้องใหม่ทีจ่บการศกึษาในปีนี ้น้องหมอ
ทกุคนประดจุดงัรุง่อรณุของวนัใหม่ ทีม่แีสงอาทติย์เรือ่เรอืงระบาย
ขอบฟ้า รอเวลาที่พระอาทิตย์จะแผดแสงกล้า เพื่อสร้างชีวิตใหม่
ให้แก่มวลมนษุย์โลก แต่ชวีตินีย่้อมมบีทเรยีนเป็นธรรมดา พีม่เีรือ่ง
ราวท่ีรับรู้ผ่านประสบการณ์ซ่ึงอาจจะเป็นบทเรียนสอนใจมาแบ่ง
ปันให้น้องหมอฟัง ว่ากันว่าบางประสบการณ์ ไม่จ�าเป็นที่เราต้อง
ลงไปคลกุคลด้ีวยตนเอง การรบัรูป้ระสบการณ์ของคนอืน่กอ็าจจะ
ท�าให้เราหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ขมขื่นได้ เช่นเดียวกับการรับรู้
ประสบการณ์ดีๆ ของคนอื่น ก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงในตัวเราให้ท�า
สิ่งดีๆ นั้นบ้างเช่นกัน

เรื่องที่ ๑ อัญชลิกา (ชื่อสมมุติ) เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑  
ขณะท�างานเป็นแพทย์ฝึกหดัได้ ๘ เดอืน เธอขอลาออกจากราชการ 
แพทย์อาวุโสที่ทราบเรื่องต่างพูดคุยกับเธอด้วยความหวังดี ให้เธอ
คิดทบทวน ทั้งเพราะการลาออกนั้น ส่งผลให้เธอไม่สามารถศึกษา
ต่อเป็นแพทย์ประจ�าบ้านในประเทศไทย ทั้งเพราะความรู้ที่มี  
อาจจะน้อยไปในการประกอบอาชีพ แต่เธอปฏิเสธความหวังดี
ทั้งหมด เหตุผลมีเพียงว่าเธอไปรักคนที่มีลูกเมียอยู่แล้ว เมื่ออยาก
เลิก เขาไม่ยอมเลิก กลับอาละวาดท�าให้เธออับอายขายหน้าไปทั่ว 
เธอจึงตัดสินใจลาออกเพื่อจะหนีเขาไปให้ไกล

บทเรียน ความรักนั้นเป็นสิ่งสวยงาม ถ้าเลือกให้ดี ถูกที่  
ถูกเวลา และถูกบุคคล น้องๆ หมอที่จบใหม่หลายคนติดกับกับ
ความรัก นอกจากต้องสูญเสียของนอกกายหลายอย่าง ยังมี
กระทั่งที่ต้องเสียชีวิตเพราะความรักไม่สมหวัง หรืออีกฝ่าย 
คาดหวังในตัวเรามากเกินไป 

สารจากโฆษกแพทยสภา

พญ. ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)

รุ่งอรุณคุณหมอใหม่          
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เรื่องที่ ๒ ปธิมาวจี (ชื่อสมมุติ) เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑ เธอไม่อยากเป็นแพทย์รักษาคน แต่อยากจะท�างานด้านความงาม ที่เรียน
แพทย์มาเพราะแม่ต้องการ ปกติเธอจึงแต่งหน้าแต่งกายสวยงามตามแฟชั่น เธอไม่มีความสุขในการรักษาคนไข้ จนเกิดทะเลาะกับญาติ
คนไข้ที่หาว่าเธอไม่สนใจคนไข้ และสั่งยาด้วยกิริยากระแทกกระทั้น ญาติเขียนจดหมายร้องเรียนผู้อ�านวยการถึงพฤติกรรมบริการ  
ซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร แต่ที่ท�าให้ปธิมาวจีเจ็บใจและขาดความเชื่อมั่น คือ ค�าพูดที่ต�าหนิการแต่งหน้าแต่งกายของเธอว่า แต่งหน้า
เหมือนงิ้ว แต่งกายเหมือนโสเภณี

บทเรียน สังคมยังคาดหวังให้แพทย์แต่งกายเรียบร้อย ซึ่งอาจจะดูเชยในสายตาของแพทย์รุ่นใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม แพทย ์
ไม่ควรนุ่งสั้น รัดรูป คอลึก ใส่ขาสั้น รองเท้าแตะเวลาท�างาน   

เรื่องที่ ๓ พันธระชัย (ชื่อสมมุติ) เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑ เขามุ่งมั่นตั้งใจท�างานมาก วันหนึ่งขณะที่อยู่เวรดึกห้องฉุกเฉิน มีคนไข้ 
เข้ามาพร้อมๆ กัน ๔ คน ๒ คน ประสบอุบัติเหตุ อีกหนึ่งคนปวดหัวอีกคนปวดท้อง พันธระชัยรีบดูแลคนไข้อุบัติเหตุจนพ้นขีดอันตราย 
จงึมาดคูนไข้ปวดหวั และดูปวดท้องหลงัสดุ พนัธระชยัวนิจิฉยัว่า คนไข้ปวดท้องเป็นกระเพาะอกัเสบ เขาสัง่ยาลดกรดให้ ปรากฏว่า คนไข้
สมมติชื่อนายเอ ท�าท่าไม่พอใจ ไม่ยอมรับยา บ่นว่าอุตส่าห์มาถึงโรงพยาบาลเพื่อมาเอายาธาตุน�้าขาวเนี้ยะ แล้วก็กลับบ้านไป เช้ามา
ขณะที่พันธระชัยยังไม่ลงเวร นายเอโทรศัพท์มาด่าว่า หมอไร้จรรยาบรรณตรวจช้าให้ยาห่วย หากไม่อยากเป็นหมอก็ลาออกไป แล้ว
พูดจาไม่น่าฟังอีกหลายประการ พันธระชัยโกรธมาก นอกจากด่ากลับเขายังบอกนายเอว่า อาชีพหมอมีศักดิ์ศรีไม่ใช่จะหมิ่นประมาท 
กันง่ายๆ แล้วพันธระชัยก็ไปโรงพักแจ้งความ นายเอซึ่งเป็นทนายความก็รีบไปโรงพัก ต�ารวจโทรศัพท์มาบอกผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
ซึ่งก็รีบไปไกล่เกลี่ยไม่ให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตจนสามารถยุติการแจ้งความ

บทเรียน เมื่อเกิดความไม่พอใจ ซึ่งจะมีหลายเรื่องมากในการท�างาน ที่ท�าให้น้องหมอไม่พอใจ ต้องมีสติ ท�าใจเย็น นึกถึง 
สุภาษติหลายๆ ข้อ เช่นพดูไปสองไพเบีย้นิง่เสยีต�าลงึทอง เอาไม้สัน้ไปรนัขีฯ้ลฯ ทัง้ควรปรกึษาแพทย์รุน่พีเ่พือ่หาทางรบัมอืทีเ่หมาะ
สม ดีกว่าจะตอบโต้อีกฝ่าย ท�าให้เกิดผลสืบเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ เกิดทุกข์ทั้งตนเอง คู่กรณี และผู้คนรอบข้าง

เรื่องสุดท้าย นิธิพงศากร (ชื่อสมมุติ) เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑ จบจากสถาบันที่ไม่มีชื่อเสียง เมื่อผ่านการฝึกจากแผนกต่างๆ แพทย์ 
ลงความเห็นว่าเขาเป็นคนความรู้น้อย ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง พูดจากระอึกกระอัก วันหนึ่งเขาอยู่เวรแผนกสูติกรรม เขาโทรศัพท์บอก
แพทย์สตาฟฟ์ว่ามีผู้หญิงท้อง ๗ เดือน ปวดท้องมา การตรวจร่างกายปกติ หัวใจเด็กเต้นปกติ ให้ยาแก้ปวดก็ไม่หายปวด เมื่อแพทย์
สตาฟฟ์มาดู พบว่า นิธิพงศากรนั่งเฝ้าคนไข้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้า ทั้งที่มีแพทย์บางคนบอกว่า คนไข้แกล้งปวด แพทย์สตาฟฟ์ได้ตรวจ
คนไข้อย่างละเอียด เพราะนิธิพงศากรยืนยันว่า คนไข้ปวดท้องจริงแต่ยังสาเหตุไม่ได้ จึงพบว่าคนไข้มีมดลูกแตก ต้องผ่าคลอดด่วน  
จึงรอดชีวิตทั้งแม่และลูก  

บทเรียน นอกจากบุคลิกภาพดี มีความใฝ่รู้ คุณสมบัติท่ีสังคมต้องการจากแพทย์คือ ความรับผิดชอบและความเมตตา ซ่ึง 
เมื่อมีในแพทย์ใด แพทย์นั้นก็มักจะประสบความส�าเร็จในชีวิต
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แพทย์จบใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสมัครเรียนแพทย์ประจ�า
บ้านในสาขาประเภทที่ ๒ และ ๓ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

๑. เป็นแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ
จัดสรรแพทย์ผู้ท�าสัญญาฯ หรือแพทย์ที่จบจากภาคเอกชน
ที่ประสงค์ขอสมัครเข้าโครงการฯ

๑.๑ แพทย์ที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการจัดสรร
แพทย์ผู้ท�าสัญญาฯ จะได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะตามวิธีการของแต่ละหน่วยงาน

๑.๒ แพทย์ที่จบภาคเอกชนให้ติดต่อขอสมัครเข้าโครง
การฯ ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรอง
เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โดยต้องไม่เกิน
ศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภารับรอง
ไว้ ดังนี้

๑.๒.๑ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อ 
ฝ่ายอัตราก�าลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 
โทร. ๐-๒๕๙๐-๑๓๔๑

๑.๒.๒ โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์ เฉลิมพระเกียรติ  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โทร. 
๐-๒๙๒๖-๙๖๘๐-๑

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะ
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐-๓๗๓๙-
๕๐๘๕-๖

โรงพยาบาลชลประทาน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐-๓๗๓๙-๕๐๘๕-๖

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๒๙๔-๕๑๗๘

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.๐-๕๕๒๖-๑๐๐๐

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๐-๒๔๗๐, ๐-๔๓๓๖-๓๗๓๑

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์  คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ โทร. ๐-๗๔๔๒-๙๘๙๓, 
๐-๗๔๔๕-๑๕๔๒

๑.๒.๓ โรงพยาบาลสงักดัสภากาชาดไทย ติดต่อ ส�านกังาน
การเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๒๕๖-๔๐๖๐

๑.๒.๔ โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ติดต่อ 
แผนกฝึกศึกษากองก�าลังพล กรมแพทย์ทหารบก โทร. 
๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๙๔๔๑๖, ๙๔๓๓๖

๑.๒.๕ โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ติดต่อ 
ฝ่ายอ�านวยการ นายทหารก�าลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ โทร. 
๐-๒๔๗๕-๒๖๐๕, ๐-๒๔๗๕-๒๙๔๗

๑.๒.๖ โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ติดต่อ 
ฝ่ายอ�านวยการ นายทหารก�าลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ 
โทร. ๐-๒๕๓๔-๕๕๗๐-๑

๒. แพทย์ทีไ่ด้รับการจดัสรรไปปฏบิติังานเพ่ิมพนูทกัษะ
แล้วขอลาออกก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หรือ
ก่อนปฏบิตังิานเพิม่พนูทกัษะครบตามเกณฑ์ (ดรูายละเอียด
ในข้อ ๔) จะมผีลให้ไม่สามารถสมคัรเรยีนแพทย์ประจ�าบ้าน
ในสาขาประเภทที่ ๒ และ ๓ ได้

๓. แพทย์ทีข่อลาออกจากโครงการแพทย์เพิม่พนูทกัษะ 
หากมีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะอีก
ครั้ง ต้องด�าเนินการ ดังนี้

๓.๑ กรณีท่ีแพทย์ได้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะมาแล้ว
มากกว่า ๖ เดือน แล้วขอลาออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากมี
ความประสงค์จะกลับเข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติม 
ให้ยื่นหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมายัง
แพทยสภา เพื่อกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติมใน
สาขาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะให้ครบต่อได้ในปีที่
เริ่มเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในสถาบันใดก็ได้ท่ีแพทยสภา
รบัรอง โดยไม่เกนิศกัยภาพทีร่บัรองไว้ (รายละเอยีดแบบฟอร์ม
หนังสือขออนุมัติดูได้ท่ี www.tmc.or.th เข้าหัวข้อฝึกอบรม
และสอบโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ)

๓.๒ กรณีแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทกัษะในสถาบนัต่างๆ แต่ยงัไม่ได้เริม่ปฏบิตังิานเพิม่พนูทกัษะ 
แล้วลาออกโดยการชดใช้เงินแทนการชดใช้ทุน หรือไม่ไป
รายงานตัวเข้าปฏบิติังานเพ่ิมพูนทักษะ หรือปฏบิติังานเพิม่พนู
ทักษะมาแล้วน้อยกว่า ๖ เดือน แล้วลาออก

หากมีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
ไม่สามารถขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะได้ในปีที่

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
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ได้รบัจดัสรรเข้าปฏบิตังิานเพิม่พนูทกัษะในครัง้แรกก่อนการลา
ออกได้ แต่สามารถกลบัเข้าปฏบิตังิานเพิม่พนูทกัษะได้ในปีถดั
ไป โดยให้ยืน่หนงัสอืขออนุมตักิลบัเข้าปฏิบัตงิานเพิม่พนูทกัษะ
มายังแพทยสภา (รายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติดู
ได้ที่ www.tmc.or.th เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)

ในกรณีทีห่ากได้รบัการปฏบัิตงิานเพิม่พนูทกัษะมาแล้วใน
บางสาขา ก็ให้ปฏิบตังิานเพิม่พนูทกัษะเพิม่เตมิในสาขาทีย่งัไม
ได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต่อให้ครบได้ ส่วนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติ
งานเพิม่พนูทกัษะมาก่อนเลย กใ็ห้เริม่ปฏบัิตงิานเพิม่พนูทกัษะ
ตัง้แต่ต้น ทัง้นี ้สถาบนันัน้ๆ ต้องรบัแพทย์ไว้ไม่เกนิศกัยภาพใน
การรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่รับรองไว้

๔. เกณฑ์การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะต้อง

ปฏบัิตงิานให้ครบทกุวชิา รวมทัง้วชิาเลอืก และให้มรีะยะเวลา
ฝึกปฏิบัติงานครบตามที่แพทยสภาก�าหนด ดังนี้

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
๑. สาขาอายุรศาสตร์ ๓ เดือน โดยควรจัดให้แพทย์ได้

ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามความเหมาะสมของ
แต่ละสถาบัน

๒. สาขาศัลยศาสตร์ รวมกับสาขาออร์โธปิดิกส์ ๓ เดือน
๓. สาขากุมารเวชศาสตร์ ๒ เดือน
๔. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๒ เดือน
๕. วิชาเลือก ๒ เดือน
ทั้งนี้ ต้องจัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงานใน

จังหวัดเดียวกันตลอด ๑ ปี ไม่ให้จัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลชุมชนก่อนใน ๒ เดือนแรกของการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ

๕. เกณฑ์การผ่านการประเมนิ และไม่ผ่านการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทกัษะ (ศกึษาได้จากสาระส�าคญัของ
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ www.tmc.or.th เข้าหัวข้อฝึก
อบรมและสอบ เรื่องโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ)

๖. แนวทางปฏิบัติส�าหรับแพทย์ที่ “ไม่ผ่าน” การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (ศึกษาได้จากสาระ
ส�าคัญของโครงการแพทย์เพิม่พนูทกัษะ www.tmc.or.th เข้า
หัวข้อฝึกอบรมและสอบ เรื่องโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ)

๗. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา และค่าใช้จ่าย

แพทย์ที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบตามระยะเวลาที่
แพทยสภาก�าหนด และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ (คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบในแต่ละสาขาเป็นระยะ
เวลาเกนิร้อยละ ๘๐ และผ่านการประเมนิทางด้านทกัษะ และ
เจตคติ)

แพทยสภาจะออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา ประกาศนียบัตร 
ดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจ�าบ้านสาขาประเภทที่ ๒ และ ๓ 

แพทย์ที่ผ ่านการประเมินการปฏิบัติขอรับประกาศ- 
นียบัตรฯ ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โดย
เสียค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ คนละ ๓๐๐ บาท

๗.๑ หากแพทย์ท�าประกาศนียบัตรฯ สูญหาย ให้แจ้ง
ความที่สถานีต�ารวจแห่งใดก็ได้ น�าใบแจ้งความมายื่นที่
ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภาเพื่อขอท�าใบแทนประกาศ- 
นียบัตรฯ โดยช�าระค่าธรรมเนียม ๖๐๐ บาท

กรณียื่นขอท�าใบแทนประกาศนียบัตรฯ ทางไปรษณีย์ 
สามารถดาวน์โหลดค�าขอท�าใบแทนท่ี www.tmc.or.th เข้า
หัวข้อฝึกอบรมและสอบโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๗.๒ แพทย์ที่ประสงค์ขอแปลประกาศนียบัตรฯ เป็น
ภาษาอังกฤษ ยื่นค�าขอแปลประกาศนียบัตรฯ ได้ที่แพทยสภา 
โดยช�าระค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๖๐๐ บาท ส�าเนาฉบับละ 
๑๐๐ บาท

กรณียื่นขอแปลประกาศนียบัตรฯ เป็นภาษาอังกฤษทาง
ไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดค�าขอท�าใบแทนที่ www.tmc.
or.th เข้าหวัข้อฝึกอบรมและสอบโครงการแพทย์เพิม่พนูทกัษะ

รายละเอยีดโครงการแพทย์เพิม่พนูทกัษะ ดไูด้จาก www.
tmc.or.th เข้าหวัข้อฝึกอบรมและสอบโครงการแพทย์เพิม่พนู
ทักษะ ตามรายละเอียดหัวข้อต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น ๗ อาคาร ๖ 
ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซอยบ�าราศนราดรู ถนนตวิานนท์ อ�าเภอเมอืง นนทบรุ ี๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๐ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๓ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๖๙๓-๗๙๐๙ www.tmc.or.th 
เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
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เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012)

 แพทยสภา ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
ฉบบัแรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพือ่ผดงุไว้ซึง่มาตรฐานของการศกึษาแพทยศาสตร
บณัฑติ หลงัจากนัน้ได้มกีารปรบัปรงุเกณฑ์มาตรฐานฯ ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันปัญหา
สุขภาพและสภาพการณ์ต่างๆ ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งระบบ
บรกิารสขุภาพของประเทศ ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยทีางการแพทย์ 
การสือ่สาร ประชาชนมคีวามรูเ้รือ่งสขุภาพมากขึน้ รวมทัง้มคีวามสามารถใน
การหาข้อมูลทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น บัณฑิตแพทย์จึงควรมีความรู้ทางการ
แพทย์ทีท่นัสมยั รวมทัง้ระบบบรกิารสขุภาพในปัจจบุนัและแนวโน้มของการ
ปฏริปูระบบบรกิารสขุภาพเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาความรู ้ทกัษะ และ
เจตคติที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบบริการสุขภาพใน
อนาคต คณะกรรมการแพทยสภาจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกคร้ังหน่ึง โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มี
ความรู้ความสามารถและเจตคติในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับ
ปฐมภมูไิด้เป็นอย่างด ีเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และแนวโน้ม
ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต

เกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ยกร่างขึ้นด้วยเป้าประสงค์ที่จะตอบสนองปรัชญาการศึกษาแพทยศาสตร์ 
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ ๘  
ที่มุ่งเน้นการบริบาลสุขภาพโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (People-centered 
health care) ซึ่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วชิาชพีเวชกรรม ได้รวบรวมข้อคดิเหน็จากสถาบนัผลติแพทย์ แพทย์ทีป่ฏบิตัิ
งานอยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๕

 
สาระส�าคัญของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความรู้ความสามารถทาง

วชิาชพี ทัง้นีไ้ด้ใช้แนวทางจากเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ Institute 
of International Medical Education, Accreditation Council for 
Graduate Medical Education ประเทศสหรัฐอเมริกา และ General 
Medical Council ของสหราชอาณาจักร 

๒. เน้นความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของค�าประกาศสิทธิผู้ป่วย ทักษะและเจตคติใน
การติดต่อสื่อสาร การให้ค�าปรึกษา และการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วย 
ญาตแิละผูร่้วมงาน รวมทัง้การปฏบิตัทิีถ่กูต้องตามจรยิธรรมและกฎระเบยีบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๓. เน้นความส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาล
สุขภาพ สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
การให้บริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วย (Patient Safety) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเลือกใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาได้อิงจากคณะท�างานเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

นอกจากนีย้งัได้ก�าหนดเกณฑ์ความรูค้วามสามารถในการประเมนิเพือ่

คำานำา
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีรายละเอียดทั้งหมด ๕ ส่วน 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตแพทย์ ใช้
ก�าหนดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ทั้งนี้ สถาบันฯ สามารถก�าหนดความรู้ ความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่ก�าหนดได้ ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถาบันฯ 

๒. ให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ใช้เป็นเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา รายละเอียดของ
เนื้อหาทั้ง ๕ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก
ส่วนที่ ๓ ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ ๔ ง. เวชจริยศาสตร์
ส่วนที่ ๕ จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้ เนื้อหาของส่วนที่ ๑ ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้อิงจาก

ส่วนที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก โดยมีการ
แบ่งกลุม่อาการและโรคเป็นกลุม่ทีต้่องรู ้ควรรู ้เพือ่ให้เหน็ถงึระดบัความส�าคญั
ของแต่ละปัญหา สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกต่อไปได้ ส�าหรับส่วน
ที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก ทั้งหมวดที่ ๑ 
หมวดที่ ๒ และหมวดที่ ๓ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการและหัตถการ
ทางคลินิก มีการปรับระดับความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับปัญหา
สุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ส่วนที่ ๓ ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ปรับปรุงโดย 
อิงเนื้อหาจากคณะท�างานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยเน้นถึงความส�าคัญของการสร้างเสริมสุข
ภาพ และระบบบรบิาลสขุภาพ สขุภาพของบคุคล ชมุชน และประชาชน โดย
ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ส�าหรับส่วนที่ ๔ ง. เวชจริยศาสตร์ นั้น สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการเรียนการสอนจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ของ
แพทยสภา เสนอว่าเนือ่งจากเพยีงความรูแ้ละทกัษะทางการแพทย์นัน้อาจจะ
ไม่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินตนเป็นแพทย์ที่ดีได้ หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้
การคิดไตร่ตรอง การตัดสินใจ และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้วย 
การมุ ่งหวังให้แพทย์ได้รับการควบคุมผ่านข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
จรยิธรรมเพยีงอย่างเดยีวนัน้อาจเป็นไปได้หากแต่ยงัไม่สมบรูณ์ เนือ่งจากข้อ
บงัคบัดงักล่าวไม่สามารถบญัญตัใิห้ครอบคลมุในทกุกรณไีด้ อกีทัง้ยงัเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วยเหตุนี้ จึงได้เพิ่มส่วนที่ ๔ ง. ขึ้น โดยเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สถาบันผลิตแพทย์
ได้เหน็ความส�าคญัและน�าข้อมลูในส่วนดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบั
สถาบันของตน

ในส่วนที่ ๕ จ. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม โดยองิจากเกณฑ์มาตรฐานเดมิฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และปรับเพิ่มเนื้อหากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นใหม่ให้ทันสมัย
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ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมต้องมคีณุสมบตัขิองสมาชกิแพทยสภา
ตามเกณฑ์ทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 
หมวด ๒ มาตรา ๑๑ และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้

 
๑.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

(Professional habits, attitudes, moral, and ethics) ได้แก่
๑.๑ การรักษาเกียรติและธ�ารงคุณค่าแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมพึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ 
๑.๑.๒ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นท่ีไว้วางใจ ของ 

ผู้ป่วย และสังคม
๑.๑.๓ มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา 
๑.๑.๔ รับผิดชอบต่อผู้ป่วย การนัดหมาย และงานที่ได้รับมอบ

หมาย
๑.๑.๕ ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๖ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ การค�านึงถึงผู้ป่วย (patient centered)
๑.๒.๑ ค�านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส�าคัญ
๑.๒.๒ ให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิ

ของผู้ป่วย
๑.๒.๓ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 
๑.๓ การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๓.๑ ด�ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
๑.๓.๒ แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่

ประชาชนทุกระดับ
๑.๓.๓ เข้าใจความต้องการและข้อจ�ากดั โดยไม่แบ่งแยกในบรบิท

ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ อายุ และเพศ 
๑.๓.๔ ความมุง่มัน่ในการพฒันาให้บรกิารทีม่คีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง
๒.  ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communica-

tion and interpersonal skills)
ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความส�าคัญ และ 

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ     
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู ้ป่วย ญาติผู ้ป่วย ผู ้ร่วมงาน และ 

ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๑ หลักส�าคัญของสื่อสาร
๒.๑.๑ ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร 

เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ พฤติกรรม ภูมิหลัง อาทิ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการสื่อสาร

๒.๑.๒ สามารถสือ่สารด้วยภาษาพดู ภาษาเขยีน และภาษาท่าทาง 
(non-verbal communication) รวมทั้งใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๒.๑.๓ มีทักษะในการรับรู้และให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสาร
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและค�านึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม

๒.๑.๔ สามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ น�าเสนอด้วยวาจา 
อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ การสื่อสารกับผู้ป่วย
๒.๒.๑ มทีกัษะในการรบัฟังปัญหา เข้าใจความรูส้กึและความวติก

กังวลของผู้ป่วย อีกทั้ง
สามารถตอบค�าถาม อธิบาย ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าอย่าง

เหมาะสม
๒.๒.๒ มทีกัษะในการสัมภาษณ์และซกัประวตัผู้ิป่วย ใช้ศพัท์และ

ภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจได้
๒.๒.๓ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ให้ความมั่นใจ และให้
ก�าลังใจแก่ผู้ป่วย

๒.๒.๔ สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย 
รวมทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องการคงความลับของผู้ป่วย

๒.๒.๕ มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้ง 
ข่าวร้าย การขอชันสูตรศพ เป็นต้น

๒.๓ การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ สามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โ 

ดยคงความสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของ
ผู้ป่วย 

๒.๓.๒ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๓ สามารถจัดท�าบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์  
ใบส่งต่อผู ้ป่วย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม

๓. ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of 
medicine)

๓.๑ มคีวามรูค้วามเข้าใจในวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน ความ
รูค้วามสามารถทางวชิาชพีและทกัษะ ทางคลนิกิ สามารถค้นคว้าความ
รู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน�าไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย
และบ�าบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
๓ .๒.๑ เวชศาสตร ์ครอบครัว  เวชศาสตร ์ชุมชน และ 

อาชีวเวชศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012)
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๓.๒.๒ เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๓ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒.๓.๑ หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๓.๒.๓.๒ ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และ

พฤตกิรรมศาสตร์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการเสรมิสร้างเจตคต ิและความเข้าใจ
ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม

๓.๒.๓.๓ ระบบคุณภาพ รวมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
(Patient safety)

๓.๒.๓.๔ เศรษฐศาสตร์คลนิกิทีเ่กีย่วข้องและเหมาะสมในการท�า
เวชปฏิบัติ

๔.  การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) มีความรู้ความสามารถใน
การรวบรวมข้อมูล ก�าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการตรวจ
วินิจฉัย ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

๔.๑ การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป  ได้แก่
๔.๑.๑ สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ
๔.๑.๒ ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผูป่้วยได้อย่างครอบคลมุและ

เหมาะสม
 ๔.๑.๓ เลอืกใช้วธิกีารตรวจโดยเครือ่งมอืพืน้ฐาน เคร่ืองมอืพเิศษ 

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสม

 ๔.๑.๔ รวบรวมและแปลผล ข้อมลูจากประวตั ิการตรวจร่างกาย 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อน�ามาตั้ง
สมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย

 ๔.๑.๕ น�าหลกัของเวชศาสตร์เชงิประจกัษ์ มาใช้เพือ่วนิจิฉัย ดแูล
รักษา รวมทั้งการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

 ๔.๑.๖  เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน การรักษา การ
รกัษาแบบประคบัประคองการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย ให้สอดคล้องกบั
ระยะของการด�าเนินโรค และทรัพยากรที่มีได้อย่างเหมาะสม 

๔.๑.๗  เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก 
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ

๔.๑.๘ ชี้แจง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแล
รักษา 

๔.๑.๙  บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง 
โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล

๔.๑.๑๐ ปรึกษาผู้มีความรู้ความช�านาญกว่า หรือส่งต่อผู้ป่วย 
ไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม

๔.๑.๑๑ ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
๔.๑.๑๒ ตระหนกัถึงความส�าคญัของการแพทย์แผนไทย และการ

แพทย์ทางเลือกโดยค�านึงถึงความเหมาะสมและข้อจ�ากัดในการใช้
๔.๑.๑๓ ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ แก่ผู้ป่วยได้อย่างเ 

หมาะสม 

๔.๑.๑๔ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดล�าดับความส�าคัญ และให ้
การรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

๔.๒ ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท�า
หตัถการทีจ่�าเป็น (Technical and procedural skills) มคีวามสามารถ
ในการท�าหตัถการและใช้เครือ่งมอืต่างๆ ในการตรวจวนิจิฉยัและรกัษา
ผู้ป่วย โดยสามารถอธบิายข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ 
สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนการตรวจ กระท�าได้ด้วยตนเอง 
แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ 

๕.  การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ : สุขภาพ
ของบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health promotion and health 
care system: individual, community and population health) 

๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบ
บริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์คลินิก หลักกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ  
สร้างเสริมสุขภาพ 

๕.๒ สามารถให้การบรบิาลสขุภาพแบบเบด็เสรจ็ (Comprehen-
sive care) จากระดับบุคคลครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชน
และสังคม โดยตระหนักถึงความส�าคัญของการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

๖. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous professional development) สามารถพัฒนาความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม 
อย่างต่อเนื่อง โดย 

๖.๑ ก�าหนดความต้องการในการเรียนรู ้ของตนเองได้อย่าง
ครอบคลุมทุกด้านที่จ�าเป็น

๖.๒ วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม

๖.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ้  
ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

  ๖.๔ ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ รวมทัง้มวีจิารณญาณ
ในการประเมินข้อมูล 

  ๖.๕ ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่าง 
เหมาะสม

  ๖.๖ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน  
การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจ�าวัน และการจัดการ
ความรู้ 
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เม่ือแพทย์ถูกฟ้องร้องทางด้านจริยธรรมเกือบทุกคนจะเริ่มมีความวิตกกังวลและเตรียมตัวไม่ถูกว่าขั้นตอนต่อไป 
จะด�าเนนิการอย่างไร ซึง่การฟ้องร้องทางด้านจรยิธรรมฯ เปรยีบได้กับการฟ้องร้องทางวนัิย การพจิารณาของแพทยสภา
จะเป็นระบบไต่สวนด�าเนินการไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548 โดยเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการในขั้นคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ขั้นตอนต่างๆ 
ที่ควรทราบโดยสรุปเป็นดังนี้

- คณะอนกุรรมการพจิารณาสาระส�าคญัของหนังสอืร้องเรยีนพร้อมกบัพจิารณาก�าหนดประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคัญ
 แล้วจะด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
- ขอข้อมูลไปยังหน่วยงาน /โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แพทย์ผู้ให้การรักษาชี้แจงรายละเอียดการรักษา 
 พร้อมทั้งส่งเวชระเบียน, อ้างพยานเอกสารหรือพยานบุคคล 
- เชิญผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลพร้อมแจ้งสิทธิของผู้ร้องเรียน ยืนยันข้อมูลที่ร้องเรียน
- เรียกเอกสารหรือวัตถุพยานมาประกอบการพิจารณา
- ขอความเห็นจากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
- ให้แพทย์โต้แย้งความเห็นของราชวิทยาลัย
- เชิญผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยค�าเมื่อค�าชี้แจงยังไม่ชัดเจน (เป็นบางกรณี)
- สรุปความเห็นเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเป็น  คดีมีมูล / คดีไม่มีมูล
- ความเห็นคณะกรรมการเป็นคดีมีมูลส�านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
 ด�าเนินการสอบสวนต่อไป
- หากเป็นคดไีม่มมีลูส�านกังานเลขาธิการแพทยสภาจะแจ้งผลการพจิารณาเป็นหนงัสอืให้ผูร้้องเรยีน / ผูถู้กร้องเรยีน 
 / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ข้อควรทราบสำาหรับแพทย์
เมื่อถูกร้องเรียนทางด้านจริยธรรม

ข้อควรทราบสำาหรับแพทย์
เกี่ยวกับการดำาเนินการทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
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แผนผังการดำเนินการของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

เมื่อไดรับคำรองเรียนจากเลขาธิการแพทยสภา

ดำเนินการประชุม กำหนดประเด็นในการแสวงหา
ขอเท็จจริงการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ

เวชกรรม (ขอ ๓๕)

กำหนดประเด็นในการ แสวงหาขอเท็จจริง

แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานทั้งหลาย

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานสำคัญ ขอกฏหมายอางอิง ขอพิจราณาและเหตุผล

เชิญผูรองเรียนมาใหถอยคำเพิ่มเติม (ขอ ๓๖)

เชิญบุคคลอื่นมาใหถอยคำ / ถามี (ขอ ๓๗)

หากคำชี้แจงยังไมชัดเจนใหออก
หมายเรียกผูถูกรองเรียนมาใหถอยคำ

เมื่อไดรับคำชี้แจงหรือไมไดรับภายในเวลาที่กำหนด

ขอเอกสารหรือวัตถุพยานจากบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ขอ ๓๘)

แจงคำรองเรียนและเรียกเอกสารที่เกี่ยวของจากผูถูกรองเรียน (ขอ ๓๙)

สรุปสำเนาวาคดีมีมูลหรือไม (ขอ ๔๒)

เสนอคณะกรรมการแพทยสภา

เมื่อขอเท็จจริงเพียงพอใหสรุปประเด็นความผิดพรอมพยานหลักฐานสงใหผูถูกรองเรียนชี้แจง (ขอ ๔๑) (ขอ ๓๙)
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ข้อควรทราบสำาหรับแพทย์
ในขั้นตอนการสอบสวน

ขั้นตอนการสอบสวนเป็นขั้นตอนที่ด�าเนินการต่อจากขั้นตอนที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาความเห็น
ที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ น�าเสนอแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ซึ่งตามบทนิยาม “คดีมีมูล” หมายความว่า คดีด้าน
จริยธรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระท�าความผิดตามค�าร้องเรียน จึงน�าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน 
โดยยังไม่ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดด้านจริยธรรม เมื่อบทนิยาม “คดีมีมูล” เป็นดังความหมายข้างต้นแพทย์ 
ผู ้ถูกร้องเรียนก็ไม่ควรตระหนกตกใจ เพราะโอกาสที่จะได้พิสูจน์ความถูกผิดยังมีอยู ่ซึ่งในขั้นตอนของ 
คณะอนุกรรมการสอบสวนนี้ คณะอนุกรรมการสอบสวนจะด�าเนินการต่างกับคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ คือ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณาจากพยาน / เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นส�าคัญ ส่วนคณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะแสวงหาข้อมลูจากบคุคลเป็นส�าคญั การด�าเนนิการของคณะอนกุรรมการสอบสวนโดยสรปุจะเป็นดังนี้

- คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ แสวงหา 
 ข้อเท็จจริงมาได้โดยสรุปประเด็นที่จะท�าการสอบสวนพร้อมแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

- แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานบุคคลตลอดจนพยานเอกสารหรือ 
 พยานวัตถุอื่น

- สรุปประเด็นความผิดพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกร้องเรียนได้โต้แย้งหรือชี้แจงมาภายใน  
 ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง (ผูถ้กูร้องเรยีนมีสิทธขิอขยายเวลาได้โดยอยูใ่นดลุพนิจิของคณะอนกุรรมการ)

- เชิญผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นมาให้ถ้อยค�า
- เชิญผู้ถูกร้องเรียนมาให้ถ้อยค�า 
- เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนได้โต้แย้งประเด็นความผิด  
- ท�าสรุปส�าหรับการสอบสวนและความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการเมื่อเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤต ิ

 ผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหมวดใด ข้อใดหรือไม่ พร้อมเสนอ 
 บทลงโทษ หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ประพฤติผิดให้เสนอยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 

- บทลงโทษ
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ภาคทัณฑ์ 
-  พักใช้ใบอนุญาตฯ 
- เพิกถอนใบอนุญาตฯ
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แผนผังการดำเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

เมื่อไดรับคำรองเรียนจากเลขาธิการ
แพทยสภาเพื่อดำเนินการสอบสวน (ขอ ๔๕)

ดำเนินการประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมด
และ กำหนดประเด็นในการสอบสวน 

และการแสวงหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติม (ขอ ๔๖)

เมื่อพยานหลักฐานเพียงพอ ใหสรุปกำหนดประเด็น
ความผิดพรอมพยานหลักฐานสงใหผูถูกรองเรียนโตแยง

หรือชี้แจงภายใน ๑๕ วัน / ขอขยายได (ขอ ๔๘)

กำหนดประเด็นในการสอบสวน

แสวงหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติม

เชิญพยานบุคคล

ขอเอกสารหรือวัตถุ
พยานจากบุคคล / 

หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ

ขอความเห็นจากองคกร
ผูเชี่ยวชาญ

เมื่อไดรับคำรองเรียนหรือไมไดรับภายในเวลาที่กำหนด (ขอ ๔๙)

ออกหมายเชิญผูรองเรียน

ออกหมายเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ / ถามี

ออกหมายเรียกผูถูกรองเรียน

สรุปสำนวนการสอบสวน (ขอ ๕๐)

เสนอคณะกรรมการแพทยสภา

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานสำคัญ

พิจารณาเหตุอันควรปราณี (ขอ ๕๒ วรรค ทาย)
- คุณงามความดี
-รูสำนึกในความผิด
- ยอมรับใหการอันเปนประโยชนตอคณะอนุกรรมการ
- เหตุผลอื่นๆในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

ขอกฏหมายอางอิง ขอพิจราณาและเหตุผล

ยกขอกลาวหากลาวโทษ วากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาคดีจริยธรรม

คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาคดีด้านจริยธรรมทั้งสองขั้นตอนคือ

ขั้นตอนแรก
เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่

เพียงพอก็ให้ก�าหนดประเด็นที่จะให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมหรือเมื่อข้อเท็จจริงเพียงพอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีมีมูล หรือไม่มีมูล ซึ่งการ
ชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็ฯไปตามกรรมการฝ่ายข้างมาก

ขั้นตอนที่สอง
เมื่อคณะกรรมการได้รับสรุปส�านวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนให้วินิจฉัยชี้ขาด 

ทีละประเด็น
- ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้คณะอนุกรรมการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
- ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยชี้ขาดพร้อมเหตุผลว่าพฤติกรรมผิดหรือไม่ผิดนั้น 

 ตามข้อบังคับแพทยสภาหมวดใด ข้อใด พร้อมเหตุผลอันควรปราณี ถ้าไม่ผิดให้ยกข้อกล่าวหา หรือ 
 ข้อกล่าวโทษ ถ้าผิดให้ลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึงคือ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต  
 เพิกถอนใบอนุญาต

- ให้นายกแพทยสภาเสนอมติให้สภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบ
- ท�าเป็นค�าสั่งแพทยสภา
- แจ้งผู้ร้องเรียน / ผู้ถูกร้องรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ข้อควรระวังส�าหรับแพทย์
อย่า ! 
- เซ็นใบรับรองแพทย์เปล่าทิ้งไว้
- ท�าบัญชีรับ-จ่าย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไม่ตรงตามความจริง
- ด�าเนินการสถานพยาบาลก่อนได้รับอนุญาต
- โฆษณาสถานพยาบาลไปในท�านองโอ้อวด ชักจูง ผู้มารับบริการ
- โฆษณาให้ส่วนลดแก่ผู้มารับบริการ
- ให้ผู้ที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท�าการแทน
- รบัแพทย์เข้าท�างานโดยไม่ตรวจสอบเอกสารใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมฉบบัจรงิดว้ยอาจเปน็ 

 แพทย์ปลอม
- ลงนามในเอกสารทางการแพทย์โดยไม่ตรวจความถูกต้องก่อน
- ลืมแจ้งเลิกด�าเนินการสถานพยาบาลเมื่อไม่ได้ท�าการแล้ว
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วิสัยทัศน์แพทยสภา

พันธกิจแพทยสภา

ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๖, ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๐-๑, ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๔, ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๗-๙ 

E-mail : tmc@tmc.or.th   www.tmc.or.th

เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 

มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน

เป็นสภาวิชาชีพที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนามาตรฐาน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ชี้น�าสังคมด้านสุขภาพ

อย่างมีระบบ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของแพทย์และประชาชน 

โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม


