




คติธรรม
แก่แพทย์ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2562

ในทางพระพุทธศาสนา “บารมี” คือ สภาพธรรมอันเป็นเครื่องยังให้บรรลุถึงฝั่งหรือสัมฤทธิผล

“อธิษฐานบารมี” เป็นหนึง่ในบารมทีีผู่ป้ระสงค์จะประสบความส�าเรจ็อนัชอบธรรมสงูสดุจ�าเป็นต้องอบรมสางสมให้บรบิรูณ์ 

ทั้งนี้ “อธิษฐาน” หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ มั่นคงตรงต่อหนทางที่ถูกต้อง ไม่ท้อถอยออกจากความดีแม้จะมีคนอื่นหรือเหตุ

ปัจจัยอื่นใดมาจูงให้หันเหไปสู่ทางที่ผิดที่ชาว ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความตั้งใจดี หากยังมั่นคงตรงต่อความเห็นอันถูกต้องต่อเนื่อง

ไปไม่ลดละ เพื่อบรรลุจุดหมายที่พึงประสงค์ตามมโนปณิธาน

การปฏิบัติบริหารการทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติในสรรพกิจอันเนื่องด้วยการแพทย์และการสาธารณสุขให้บรรล ุ

สัมฤทธิผลอันพึงประสงค์ จ�าเป็นต้องอาศัยความมั่นคงในจิตใจ เพื่อยังให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ เป็นต้นว่า ความอดทนอดกลั้น ความ

เมตตากรุณา ความเพียร ความเสียสละเป็นต้น หากท่านประสงค์จะประสบความงอกงามไพบูลย์ต่อไปในวิชาชีพ ขอจงทบทวน

ตั้งค�าถามในจิตใจว่าได้อบรมบ่มปณิธานอันแน่วแน่ให้มั่นคงในตนอยู่เสมอหรือไม่ ขอให้ท่านระลึกไว้ในทุกขณะว่าอธิษฐานบารมี

ยิ่งสั่งสมไว้มากข้ึนเท่าไรยิ่งเป็นเหตุปัจจัยให้ประสบความส�าเร็จและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเท่านั้น ค�ากล่าวท่ีว่าคนเราจ�าเป็น

ต้องปรับเปลีย่นอุดมการณ์ไปตามสถานการณ์ ต้องยอมผ่อนผนัความดหีรอืความชอบธรรม แล้วใช้กลวธิอีืน่นอกเหนอืจากคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือความส�าเร็จหรือการเอาตัวรอด จึงไม่ใช่ค�ากล่าวของคนดีจริง ไม่ใช่ความคิดของแพทย์ท่ีดีและไม่สอดคล้องกับ 

หลักพระพุทธศาสนา

ขอให้แพทย์ผู้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จงครองคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพไว้ได้ไม่แปรผัน และมั่นคง 

ในปณิธานอันดีงามเพื่อมวลมนุษยชาติ สามารถอ�านวยศุภผลมาสู่สังคมไทยสืบไป เทอญ

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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ส�รจ�กน�ยกแพทยสภ�

ในนามของแพทยสภา ขอแสดงความยนิดีและขอต้อนรบัสมาชกิใหม่ทีจ่ะเข้ามาอยูใ่นองค์กรของเราด้วยความภมูใิจและ

เต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อนี้ไปคุณหมอทุกท่านต้องมีความรับผิดชอบต่างไปจากในอดีตท่ีเป็นนักศึกษาแพทย์ เพราะจะต้องมี

ความรับผิดชอบ ในชีวิตของผู้ป่วยที่เราต้องดูแลรักษา ขอให้แพทย์ทุกท่าน มีความตั้งใจ ใส่ใจ ใช้หลักวิชาการ และหลัก 

ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของเราทุกคน ซ่ึงแพทย์ทุกคนต้องรับรู้

และศกึษาพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม ซึง่เป็นกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมและแนวทางปฎบิตัิ

งานในชีวิตประจ�าวัน

ในสภาวการณ์วิกฤต COVID - 19 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จ�านวนมาก ยังคงต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งการรักษา ผ่าตัด ดูแลผู้ป่วย จนถึงฟื้นฟูและเยียวยาทั้งสภาพกายและจิตใจ แพทยสภา ขอส่งแรงใจ ให้คุณหมอใหม่ทุกๆ 

ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยต่อเนื่อง ประสบความสุขและความส�าเร็จในการท�าหน้าที่ “แพทย์” ที่ดี ตามที่ได้ตั้งใจไว้ 

ด้วยความปรารถนาดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา

ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่�สวัสดิ์
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ส�รจ�กอุปน�ยกแพทยสภ�คนที่ 1

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านของ

แพทยสภา ความพยายาม ความมุน่มัน่ และ

ความทุ่มเทที่ตลอด 6 ปีท่ีผ่านมา ได้ส่งผลให ้

ทุกท่านเข้ามาสู ่แวดวงของผู ้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมอย่างเตม็ภาคภมู ิรุน่นีเ้ป็นรุน่ทีไ่ด้มโีอกาสเรียนรูม้ากมายแตกต่างจากรุน่อืน่

อนัเน่ืองมาจากวิกฤต COVID19 เป็นรุน่ทีไ่ด้เหน็บทบาทของแพทย์ต่อความมัน่คงของ

ประเทศ สังคมได้ให้ความชื่นชมต่อบทบาทครั้งนี้และสาเหตุหลักมาจากความทุ่มเท 

ความรับผิดชอบ การท�างานอย่างเป็นทีม ทั้งภายในระหว่างแพทย์ด้วยกันและ 

ประสานงานกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ จากประสบการณ์ครั้งนี้ อยากฝากข้อคิด

เป็นเบือ้งต้นให้ท่านท้ังหลายได้พจิารณาเพือ่ให้เกดิคณุภาพและความปลอดภัยในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โรคภัยไข้เจ็บ ผู้ท่ีเข้ารับการดูแลรักษา

พยาบาล และสังคม แพทย์ยุคใหม่ความมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติดังนี้

• มีความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพที่ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  

ใฝ่รู้ และหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

• มทีกัษะในการท�าหตัถการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการแพทย์และการดแูลสขุภาพ 

ใส่ใจในการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่าง

เหมาะสม

• มีความเข้าใจและปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพแพทย์/วิชาชีพ

เวชกรรม (Medical Professionalism) อันประกอบด้วยหลักส�าคัญ 3 ประการคือ

1. สขุภาวะของผูป่้วยถอืเป็นล�าดับความส�าคัญสูงสดุ คือ มุง่ประพฤตหิรอืปฏบัิติ

ตนเพื่อผู้อื่น (Altruism) ประพฤติหรือปฏิบัติตนให้เป็นท่ีไว้วางใจของผู้อื่น (Trust) 

คุณสมบัติของแพทย์ในยุคปัจจุบัน
ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒน�ภ�

และใส่ใจในผู้ป่วย (Patient Interest) 

ท้ังนี้ ต้องประพฤติตนให้ปลอดจากผล

ของธุรกิจหรือการตลาดที่ก ่อให้เกิด

ประโยชน์ส่วนตน แรงกดดันของสังคม 

และการบรหิารจดัการทีเ่น้นผลประโยชน์

เชิงธุรกิจ

2. สนับสนุน ส่งเสริม และเคารพ

ในสิทธิ์และความเป็นตัวตนของผู้ป่วย 

(Patient Autonomy) คอื มคีวามซ่ือสตัย์ 

ต่อผู ้ป่วย (Honesty) เข้าใจในความ

จ�าเป็นและมุ่งด�าเนินการให้ความรู้กับ 

ผู้ป่วย (Education) เพื่อให้มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจในกรณีที่เหมาะสม และ

มอบอ�านาจให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในเรื่อง ท่ี เหมาะสม  

(Empowerment)

3. เข้าใจและให้ความส�าคัญกับ

ความยุติธรรมในมิติของสังคม (Social 

justice) คือ เข้าใจในเรื่องของสมดุลและ

การกระจายความยุติธรรม (Equity)  

รวมถงึเข้าใจในการจดัสรรทรพัยากรเพือ่

ให้เกิดสมดุลระหว่างการดูแลผู ้ป ่วย

เฉพาะรายกบัความต้องการของประชาชน 

โดยรวม

• มีทักษะศตวรรษที่ 21 (21st 

Century Skills) ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น  

4 ประเภทหลักคือ

1. ทักษะในการคิด ซึ่งได้แก่ การ

คิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การ

แก้ไขปัญหา การตดัสนิใจ และการเรยีนรู ้

ทักษะเหล่านี้ จะเป็นส่วนส�าคัญในการที่

แพทย์จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีพ่บ 

แม้จะเป็นปัญหาใหม่ท่ีไม่เคยประสบพบ

มาก่อน รวมไปถึงการป้องกันเหตุแห่ง

ปัญหานั้นๆ
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2. ทักษะในการท�างาน ซึ่งได้แก่การสื่อสารและการร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้ป่วย ญาติ

หรือครอบครัวผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และสังคม

3. ทักษะในการใช้เครื่องมือหรือวิถีการท�างาน ซึ่งได้แก่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  

การใช้สื่อประเภทต่างๆ การเข้าถึงและการเข้าใจข้อมูล

4. ทักษะในการใช้ชีวิต ซึ่งครอบคลุมทักษะด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม 

คุณลักษณะ/คุณสมบัติเหล่านี้ เป็นสิ่งซึ่งสามารถพัฒนาและควรพัฒนาอย่างยิ่ง ให้เกิดขึ้นในแพทย์ทุกๆ ท่าน เพราะ

จะท�าให้พระราโชวาทที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้พระราชทานไว้ บรรลุผล :

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอมีความรู้เพียงอย่างเดียว 
ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมแล้วด้วย”

“ I don’t want you to be only a doctor, but I also want you to be a man”
ความหมาย : ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นทั้งแพทย์และเป็นผู้ที่อยู่ในสังคม

และศีลธรรมอันดีด้วย จึงสามารถท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้

“ความส�าเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่น�าส่ิงที่ได้เรียนรู้นั้น 
ไปก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”
“True success is not in the learning, 

but in its application to the benefit of mankind”
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ส�รจ�กอุปน�ยกแพทยสภ�คนที่ 2
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถ�วร

ขอแสดงความยนิดีและขอต้อนรบัแพทย์
จบใหม่ทุกท่านที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเป็นแพทย์โดยสมบูรณ์ในปี

ส�าคัญยิ่งของวงการแพทย์ทั่วโลกที่ก�าลังเผชิญกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้
ในช่วงเวลาของการปฏบิติังานในฐานะแพทย์ใช้ทนุสามปีในสถานพยาบาลต่างๆ 

ตามที่ได้รับการจัดสรรไปโดยในปีแรกแพทย์ใช้ทุนส่วนใหญ่จะท�างานเป็นแพทย์ใน
โครงการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในทักษะที่ซับซ้อนมากข้ึนจากประสบการณ์
ในโรงเรียนแพทย์ ที่ส�าคัญ น้องที่ต้องการฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางเกือบทุก
สาขาในปัจจบุนัจ�าเป็นต้องผ่านการท�างานในโครงการนี ้มส่ีวนน้อยของสถาบันทีรั่บน้อง 
ไปเพ่ือพัฒนาเป็นนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญพรีคลีนิก ที่ไม่สัมพันธ์กับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ�าบ้าน อาจจะมีแนวทางการศึกษาต่อรูปแบบอื่นๆ

ดังนั้น ค�าแนะน�าต่อไปนี้จะเหมาะกับแพทย์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ทุนในระบบราชการ
และมีความต้องการก้าวต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในอนาคต ดังนี้

1. การเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ตั้งแต่ปีการปฏิบัติงาน 2558 แพทยสภาได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใช้ในการลงทะเบยีนการเข้าปฏบิตังิานเพิม่พนู
ทักษะ สามารถด�าเนินการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการบันทึก
หตัถการแพทย์เพิม่พนูทกัษะของตนเอง รวมทัง้พฒันาระบบการจดัส่งประกาศนยีบตัรฯ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแพทย์สามารถเก็บไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ข้อส�าคัญคือ ขอให้รายงานตัวกับแพทยสภาทางระบบและเมื่อมีการย้ายสถาน
ที่ระหว่างนั้น รีบแจ้งด้วย

2. การฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ หรือแพทย์ประจ�าบ้าน 
แพทยสภาได้พัฒนาระบบการสมัครเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแพทย์สามารถเข้าถึง
ได้จากเว็บไซด์ของแพทยสภา www.tmc.or.th และศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

3. สาขาต่างๆในการฝึกอบรม ได้แก่
1. สาขาประเภทที่หนึ่ง เป็นสาขาที่ส่งเสริมพิเศษ 12 สาขา โดยผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมไม่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูน
ทักษะ ได้แก่ จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น นิติเวชศาสตร์ รังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ และสาขาเวชศาสตร์ครอบครวั ยกเว้นสาขาพยาธวิทิยาคลนิิก พยาธิ
วิทยากายวิภาค และเวชศาสตร์บริการโลหิต ไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ

2. สาขาประเภทที่สอง ได้แก่ สาขาหลักต่างๆ ที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อในอนุสาขาต่อยอดต่อไป มีทั้งสิ้น 27 สาขา เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมาร

ชีวิตแพทย์ใช้ทุนกับการเตรียมตัว
ในการศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
เป็นต้น

3. สาขาประเภทท่ีสาม ได้แก่  
อนุสาขาต่อยอดต่างๆ จากสาขาหลัก  
มีทั้งสิ้น 49 สาขา

หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ 14 
ราชวิทยาลัย 1 วิทยาลัย และ 1 สมาคม 
ทีแ่พทยสภามอบหมายให้เป็นผูด้แูลเรือ่ง
คุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรม

4. ส�าหรบัแพทย์จบใหม่นัน้มสีถานะ 
การใช้ทนุต่างกนั เช่น เป็นแพทย์ในระบบ 
จดัสรรของกระทรวงสาธารณสขุโดยตรง 
แพทย์จัดสรรเข้าระบบกระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ รวมทัง้แพทย์ทีจ่บจากสถาบนั
ผลิตแพทย์เอกชนที่ไม่ต้องชดใช้ทุน ซ่ึง
แต่ละสถานะจะมีกติกาการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านแตกต่างกัน 
จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วย 
ไม ่ ส ามารถจะน� ากติ ก ากลางของ
แพทยสภาไปใช้ได้ทุกกรณี

ในช่วงเวลาใช้ทุน 3 ปีนั้น แต่ละ
หน่วยงานจะมแีผนพฒันาแพทย์ทีแ่ตก
ต่างกันออกไป น้องๆควรศึกษาให้
ถ่องแท้ว่าแผนดังกล่าวสอดคล้องกับ
ตนเองอย่างไรและปรับให้เหมาะกับ
บรบิทนัน้ๆโดยประสานกบัผู้รบัผดิชอบ
โครงการ

ขอให้แพทย์ทุกท่านปฏิบัติงาน
ด้วยความสุขและประสบความส�าเร็จมี
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป
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ส�รจ�กเลข�ธิก�รแพทยสภ�
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์จบ
ใหม่ทุกท่าน ที่ประสบความส�าเร็จด้วย

ความอุตสาหะ มุมานะ และก�าลังก้าวเข้าสู่
ชีวิตแพทย์อย่างเต็มตัว พระราชด�ารัสและ 
พระราชหัตถเลขาของ สมเด็จพระมหิตลา- 

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พระราชทานให้ไว้แก่แพทย์ ว่า 
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

ลาภทรพัย์และเกยีรตยิศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บรสิทุธิ”์
“อาชพีแพทย์น้ันมเีกยีรติ แพทย์ทีดี่จะไม่ร�า่รวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร�า่รวย

ก็ควรไปเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์น้ัน จ�าต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตา
กรุณาคุณ” 

“I don’t want you to be only a Doctor, But I also want you to be 
a Man”

ข้อเตือนใจส�าหรับแพทย์จบใหม่ทุกท่าน คือ 
1. เพราะแพทย์เป็นผู้มีเกียรติจากสังคม ต้องรักษาเกียรติตนเองด้วย “สติ” 

ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เข้ากบัสงัคมทีอ่ยู ่มคีวามเมตตากรณุา และเข้าใจประชาชน
ทุกระดับที่มีความแตกต่างกันทั้งความคิด ความรู้สึก และจิตใจสื่อทางอินเทอร์เน็ต 
Social Media อาจจะท�าให้เสื่อมเสียเกียรติ เพราะไม่มีความลับในโลก โดยเฉพาะ
การวิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วย ญาติ ลงผลแล็บ เอ็กซเรย์ ที่เป็นความลับผู้ป่วย ตลอดจน
ถ่ายภาพที่ไม่สมควรเผยแพร่ลงเว็บหรือสื่อ Social Media ต่างๆ

2. เพราะแพทย์ถูกจับตามองจากผู้ป่วยและญาติ การวางตัวใด ๆ ในการรักษา
พยาบาลจะถูกมองเสมอ ทั้งแง่ดี แง่ประทับใจ ไปจนถึงแง่ร้ายของการโอ้อวด เชื่อมั่น 
โมโห ใช้อารมณ์ ทีจ่ะน�าความส�าเรจ็และเสือ่มเสยีมาสูช่วีติแพทย์ทีด่ต้ีองควบคมุภาพ
ลักษณ์ให้อยู่ในความพอดีที่สังคมยอมรับ การแสดงออกต่อผู้ป่วยท้ังหลาย พึงระวัง
อย่าให้บังเกิดผลไม่ดีเพราะความเหนื่อยล้า ต้องระลึกเสมอในระหว่างปฏิบัติงาน

3. เพราะวิชาแพทย์มีความก้าวหน้าตลอดเวลา แพทย์ต้องเป็นผู้แสวงหาความ
รู้อยูเ่สมอ จ�าเป็นต้องศกึษาต่อเนือ่งเพือ่ก้าวให้ทันความรูใ้นโลกยคุปัจจบุนัทีม่คีวามรู้
ใหม่ๆ มากมาย

หากแพทย์ไม่เรียนรู้ตามย่อมเสียหายได้ วันนี้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้โรคต่างๆ ได้
เพียงคลกิปลายนิว้ผ่านโลกอนิเทอร์เนต็ จงึไม่มคีวามลบัทางวชิาการการแพทย์อีกต่อ
ไป แพทย์ทีดี่ต้องเรียนรูเ้ท่าทนัโลกทีเ่ปลีย่นไปด้วยการม ี“สต”ิ ใช้ข้อเทจ็จรงิมากกว่า
ความคิดเห็นต่อๆ กันมา

ความรู้ทางการแพทย์เปลี่ยนใหม่ทุกวัน ประสบการณ์ของหมอรุ่นพี่มีความ
ส�าคญัมาก อกีประเดน็ทีส่�าคญัคอื ต้องเข้าใจความเปลีย่นแปลงทัง้เศรษฐกจิ การเมอืง 
การศึกษา และต้องเข้าใจสังคมของคนไข้แต่ละคนว่าเขาอยู่อย่างไร มารักษาได้ด้วย
กลไกใด ต้องพิถีพิถันทีละราย อย่าได้มองข้ามทุกชีวิต รวมไปถึงครอบครัวคนไข้ 
แต่ละคน ศาสนา อาชีพ ความเชื่อ การรักษาจึงจะได้ผลดีที่สุด

4. “เพราะคนแตกต่างกนั” แพทย์
ต้องเรยีนรูท้ีจ่ะร่วมงานกบัทกุคน จงึต้อง
เป็นผู้คิดบวกและมีจิตวิทยา เพราะการ
รักษาต้องท�างานเป็นทีม “ผู้ป่วย-ญาติ-
เจ้าหน้าที่-แพทย์” รวมไปถึงชุมชนและ
สังคม 

แพทย์ทีด่ต้ีองเรยีนรู้และมองผู้ป่วย
และทีมผู้ร่วมงานเชิงบวก เป็นเสมือน 
“ญาติ พ่ีน ้ อง”  รั กและเข ้ า ใจ เขา 
ระมัดระวังในการพูดจา แนะน�าให้มอง 
ในเชิง “บวก” ให้อภัยและร่วมกัน
ป้องกนัแก้ไขด้วยความเข้าใจจติใจทกุคน 
ในทีม ซึ่งมีญาติคนไข ้อยู ่ในทีมด้วย 
“ความส�าเร็จทางการแพทย์ใดๆ ล้วน
เป็นผลของการท�างานเป็นทีมทั้งสิ้น”

5. เพราะ “จริยธรรม” คือ หลัก
ส�าคัญท่ีคุ้มครองแพทย์ แพทย์ที่ดีต้อง
ศึกษาและเข้าใจว่าจริยธรรมแต่ละข้อที่
บญัญตันิัน้ “เป็นอย่างไร” และ “จ�าเป็น” 
ต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามให้ได้

แพทยสภาในฐานะผู้ควบคุมรักษา
จริยธรรมแพทย์ ที่ผ ่านมามีคดีฟ ้อง
จรยิธรรมจ�านวนมาก ส่วนหนึง่จากผูป่้วย 
“ไม่เข้าใจโรคและร่างกายตน” ส่วนหนึง่ 
ผู ้ป่วย “ไม่เข้าใจทีมผู้รักษา ระบบ 
การรักษา และตัวแพทย์” อีกส่วนคือ 
“แพทย์ท�าพลาดหรอืผดิมาตรฐานด้วย
จงใจหรือไม่ก็ตาม” 

น้องๆ แม้มีความรู้ดี ความหวังดี 
เจตนารมณ์ดี แต่หากไม่สร้าง “ความ
เข้าใจที่ดีและถูกต้อง” หรือท�าผิดกฎ
จริยธรรมต่างๆ ก็ย่อมถูกลงโทษได้ การ
ยึดถือคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  
มสีมัมาคาราวะต่อครูอาจารย์ รุน่พีอ่าวโุส 
เป็นเกราะคุ้มกันตนได้ ขอแนะน�าให้ใช้ 
“ความรัก” ต ่อคนไข้ “เสมอญาติ
ตนเอง” ความสัมพันธ์ที่ดีจะตามมาเอง



9

หนังสือแด่หมอใหม่ 2563

6. เพราะกระแสวัตถุนิยมรุนแรง แพทย์ต้องเป็นผู้มีความพอเพียง “แพทย์มี
ฐานะดแีม้ไม่ร�า่รวยแต่ไม่ยากจน” หมายถงึ ความรูใ้นวชิาชพีทีจ่ะใช้ในการรกัษาชวีติ
และลดความทุกข์ของประชาชนนั้นย่อมก่อให้เกิดบุญกุศลมากมาย และอยู่ได้แบบ 
พอเพียง 

ดังพระราชด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีพระราชทานว่า “ถ้าอยาก
ร�่ารวยให้ไปท�าอาชีพอื่น” 

ยคุปัจจบุนัสงัคมมค่ีาครองชพีสงู เมือ่มคีรอบครัวต้องวางแผน แพทย์อาจต้องหา
ความรู้อื่นๆ ร่วมด้วย ในการสร้างฐานะ ที่มั่นคง และปลอดภัย

“พึงระลึกว่าความไม่พอเพียง ความโลภ และเวชพาณิชย์ จะน�ามาซึ่งความ
เสียหายในชีวิตแพทย์โดยง่าย”

7. เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive  
technology) จะท�าให้วงการแพทย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อาทิ AI (Artificial  
Intelligence), Big Data, Cloud Technology, Robotic Technology โลกแคบลง 
ไม่มีพรมแดน ทั้งทางด้านกฎหมาย วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีความคิดและลักษณะท่ีแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันชัดเจน 
“หมอต้องติดตามเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดให้เท่าทัน”

8. เพราะกฎหมายอยู่รอบตัว แพทย์จึงต้องมีความรู้ แม้ว่าแพทย์จะมีความรู้ 
มากเพียงใด การขัดแย้งในการรักษาพยาบาลย่อมมีได้เป็นธรรมชาติ และอาจน�าไปสู่
การฟ้องร้องได้ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขมีมากกว่า 20 ฉบับ ที่ต้องรู้แต่
แพทย์มักไม่ทราบ 

การรักษาที่ไม่เป็นดังใจจนเกิดความพิการหรือเสียชีวิต น�าไปสู่ทั้งคดีแพ่งเรียก
ร้องค่าเสียหาย และคดีอาญาทีโ่ทษถึงจ�าคกุ มหีลายบทเรยีนชวิีตทีห่มอใหม่ต้องศกึษา
ในยคุปัจจบุนั การรักษาทกุอย่างต้องถกูตามมาตรฐานวชิาชพี และมหีลกัฐานท่ีชดัเจน 

แพทย์ใหม่ต้องระวงั!! การไปรบัท�า
คลินิกท่ีไม ่ ถูกกฎหมาย การรับเป ็น 
ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลใดที่โฆษณา
โอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะคลินิกด้าน
ความงามและผิวหนังท่ีให้เจ้าหน้าที่อื่น
รักษาผู้ป่วยแทนเรา การออกใบรับรอง
แพทย์เท็จ ตลอดจนยาสูตรลับความงาม
และชะลอวยัแบบแปลกๆ นอกต�าราเรยีน 
และ Stem Cell ส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
ล้วนท�าให้แพทย์ถูกลงโทษมาแล้วทั้งนั้น

บทส่งท้าย “เตอืนด้วยรกั ทกัด้วย
ห่วงใย” ที่แพทยสภาขอมอบสิ่งส�าคัญ
ให้แพทย์ใหม่ทุกคน คือ พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่
พระราชทานให้กบัคณะกรรมการแพทย์ 
น�าโดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาลว่า ขอให้แพทย์ทุกคนถือ 
หลักการ “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี 
อย่าดูถูกใคร”
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ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ.อำ�น�จ กุสล�นันท์   
อดีตเลข�ธิก�รแพทยสภ�และอดีตน�ยกแพทยสภ�

ชีวิตแพทย์มีโอกาสถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติงานสูง ผมในฐานะครูแพทย์ 

ที่ท�างานรวมทั้งสอนนิติเวชและกฎหมายการแพทย์มากว่า 40 ปีจะน�าประเด็น 

ท่ีส�าคัญและมีปัญหาบ่อยๆมาแนะน�าหมอใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงในการท�างาน 

ให้เหลือน้อยที่สุดดังนี้ครับ

1. การตรวจรักษาผู้ป่วยต้องได้รับความยินยอมก่อนเสมอยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

ทีเ่ป็นการช่วยชวีติผูป่้วยทีเ่ป็นผูเ้ยาว์ และผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะไม่รูส้ตหิรอืผูไ้ร้ความสามารถ

นั้นสามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

2. การตรวจผู้ป่วยต้องมีผู้ช่วยเพศหญิงหรือเพศเดียวกับผู้ป่วยอยู่ด้วยเสมอ

3. การตรวจรกัษาต้องกระท�าตามมาตรฐานในภาวะวสิยั พฤตกิารณ์ และความ

สามารถที่มีอยู่ในขณะนั้นที่ส�าคัญคืออย่าทอดทิ้งผู้ป่วยหรือหนีเวรอย่างเด็ดขาด

4. การเขียนใบรบัรองแพทย์หรอืรายงานชนัสตูรบาดแผลต้องกระท�าให้ถูกต้อง

ตามเวชระเบียน การบันทึกเวชระเบียนต้องตรงต่อความจริง หากจ�าเป็นต้องแก้ไข 

ให้ขีดฆ่าและลงชื่อก�ากับห้ามลบเด็ดขาด เตือนตัวเองไว้เสมอว่าเวชระเบียนจะเป็น

หลักฐานที่ส�าคัญมากเมื่อเราถูกฟ้อง 

5. การชันสูตรพลิกศพ และเขียนรายงานต้องกระท�าด้วยความรอบคอบ ถ้าไม่

แน่ใจในสาเหตุและพฤติการณ์ท่ีตายต้องส่งต่อไปชันสูตรยังหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ 

สูงกว่า

ที่ส�าคัญที่สุดขอให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนที่เราอยากให้แพทย์อื่นกระท�าต่อ 

พ่อแม่หรือลูกของเรา รวมทั้งสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยความสุภาพอ่อนโยน ตาม 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขณะประทับอยู่ที่ศิริราชว่า “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”
ขอให้หมอใหม่ทุกคนท�างานอย่างมีความสุขโดยปราศจากการฟ้องร้องครับ

ด้วยรักและปรารถนาดี

หมอ กฎหมาย และนิติเวช
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นพ.พินิจ หิรัญโชติ 
กรรมก�รแพทยสภ�โดยก�รเลือกตั้ง

(1) ประธานอนกุรรมการกล่ันกรองค�าร้อง
จริยธรรมแพทย์ 

(2) ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแพทยสภา
 
น้อง ๆ แพทย์จบใหม่ที่รักทั้งหลาย พี่ขอแจ้งให้ทราบว่าในการเป็นแพทย์น้ัน 

จ�าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนและการพิจารณาคดีจริยธรรมในกรณีท่ีถูก 
ผู้ป่วยร้องเกี่ยวกับความผิดจริยธรรมที่แพทยสภา ดังนี้

1. การสืบสวนและการพิจารณาจริยธรรมแพทย์ในอดีตอาศัยข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยกระบวนวธิพีจิารณาเกีย่วกบัคดีด้านจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งจะถูกยกเลิกในวันที่ 23 เมษายน 2563 และจะใช้ข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 โดย
จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

2. การสืบสวนจริยธรรมเป็นการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ 
ในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นว่าค�าร้องของผูก้ล่าวหาหรอืกล่าวโทษ มมีลูหรอืไม่ 
ถ้าไม่มมีลูและคณะกรรมการแพทยสภามีมติเหน็ชอบ จะยกข้อกล่าวหาหรอืกล่าวโทษ
แพทย์และแจ้งมตดิงักล่าวไปยงัผู้ร้องและแพทย์ผูถู้กร้อง แต่ถ้ามมีลูและคณะกรรมการ
แพทยสภามีมติเห็นชอบจะส่งให้คณะอนุกรรมการสอบสวนด�าเนินการพิจารณา
จริยธรรมแพทย์ต่อไป

3. การพิจารณาจริยธรรมเป็นการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน
เพื่อเสนอคณะกรรมการแพทยสภาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคณะกรรมการแพทยสภามี
อ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ยกข้อกล่าวหากล่าวโทษ (2) ว่ากล่าว
ตักเตอืน (3) ภาคทัณฑ์ (4) พกัใช้ใบอนญุาตมกี�าหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควร แต่ไม่เกนิ 
2 ปี และ (5) เพิกถอนใบอนุญาต แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษ 

4. การสืบสวนจริยธรรมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ต้องด�าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการและในกรณีจ�าเป็นขอ
ขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการพร้อมเหตุผลได้อีกไม่เกิน 60 วัน ดังนั้น เพื่อให้การ
สบืสวนจรยิธรรมเป็นไปโดยรวดเรว็และมคีวามเป็นธรรม คณะอนกุรรมการจรยิธรรมฯ 
อาจแต่งตั้งอนุกรรมการจริยธรรมเจ้าของส�านวนได้เพื่อรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมดแล้วเสนอคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา แต่การแสวงหาข้อเท็จจริง
จากบคุคลใดบุคคลหนึง่ในฐานะพยานต้องกระท�าต่อหนา้ทีป่ระชุมคณะอนกุรรมการ
จริยธรรมฯ

 ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนและการพิจารณา
จริยธรรมแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

5. การพิจารณาจริยธรรมของ 
คณะอนุกรรมการสอบสวนต้องด�าเนิน
การให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่
วนัท่ีได้รบัเร่ืองจากเลขาธกิารและในกรณี
จ�าเป็นขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการ 
พร้อมเหตุผลได้อีกไม่เกิน 120 วัน ดังนั้น 
เพ่ือให้การสืบสวนจริยธรรมเป็นไปโดย
รวดเร็วและมีความเป ็นธรรม คณะ
อนกุรรมการสอบสวนแต่งตัง้อนกุรรมการ 
สอบสวนเจ้าของส�านวนได้ เพื่อรวบรวม
เอกสารที่เก่ียวข้องท้ังหมดแล้วเสนอ 
คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณา แต่
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในฐานะพยานต้องกระท�าต่อ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน

6. การเสนอผลสอบสวนพร้อม
ความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อวินิจฉัย
ช้ีขาด คณะอนุกรรมการสอบสวนต้อง
พิจารณาภาวะ วิสัย และพฤติการณ ์
เกี่ยวกับค�าร้องของผู้กล่าวหาหรือกล่าว
โทษ ตลอดจนข้อเทจ็จรงิทัง้ปวงทีเ่กีย่วข้อง 
และก่อนเสนอลงโทษจริยธรรมผู้ถูกร้อง
ต้องพิจารณาเหตุอันควรปรานีด้วย และ
เมื่อคณะกรรมการแพทยสภาออกค�าสั่ง
แพทยสภาตามข้อ 3. (2) (3) (4) และ (5) 
หากผู้ถูกร้องเรียนไม่เห็นชอบด้วยมีสิทธิ
ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนค�าส่ัง
แพทยสภาดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค�าสั่ง 

ด้วยความรกัและความปรารถนาดี
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รศ.นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 
กรรมก�รแพทยสภ�, ผู้ช่วยเลข�ธิก�รแพทยสภ�

ชีวิตหมอใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ไปมากมาย ทันทีที่ก้าวเท้าออกจากนอกรั้ว
โรงเรียนแพทย์ ความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วย
จะเปลี่ยนไปอย่างมากภายในเวลาข้ามคืน 

จากเดิมที่น้องๆ ท�างานภายใต้การดูแลและความรับผิดชอบของอาจารย์หรือ
แพทย์ประจ�าบ้าน จะกลายเป็นการท�างานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
เตม็ที ่ ชวีติของผูป่้วยจะขึน้อยูก่บัความรับผดิชอบของหมอใหม่ เขาจะสามารถกลบัไป 
บ้านหาคนที่เขารัก จะสามารถกลับไปท�างานเพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อไป 
ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการตัดสินใจเดินหน้าการรักษาของ
น้องๆ ทกุคน ทว่าในโลกความเป็นจรงิ แม้เทคโนโลยทีางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก
เพียงใด แม้ความรู้ความสามารถของน้องๆ จะดีเพียงใด แต่เราไม่อาจประสบความ
ส�าเร็จในงานที่เราท�าเสมอไป ความพยายามในการยื้อชีวิตหรือรักษาผู้ป่วยอาจจบลง
ด้วยความผิดหวัง ซ่ึงหมายถึงการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใต้ความรับผิดชอบของ
เราและอาจหมายถึงการฟ้องร้องที่จะต้องตามมา เมื่อสถานการณ์มาจนถึงจุดนี้  
สิ่งเดียวที่จะช่วยยืนยันว่าเราได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วคือ เอกสาร
ทางการแพทย์ที่ได้บันทึกไว้แล้วในเวชระเบียน

เวชระเบียน หมายถึง เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD Card) และเวชระเบียน 
ผูป่้วยใน (IPD History) ซึง่แพทย์เป็นผูท้�าขึน้และสถานพยาบาลมีหน้าท่ีต้องจดัเกบ็ไว้ 
ท้ังน้ี เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย และข้อมูลที่จ�าเป็น 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย โดยการบันทึกนั้นอาจเป็นในรูปแบบของกระดาษ 
ทีส่่วนใหญ่คุน้เคยหรอืในรปูแบบอเิลกทรอนกิส์ (EMR, Electronic Medical Record) 
การบันทีกลงเวชระเบียนถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่แพทย์ทุกคนต้องท�าและให้ความส�าคัญ
เพื่อประโยชน์หลัก ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่เวชระเบียนจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น
ต่อตัวแพทย์เองเมื่อเกิดกรณีข้อขัดแย้งในผลการรักษาพยาบาล และต้องน�าเรื่องเข้า
สูก่ระบวนทางกฎหมาย ซึง่อาจหมายถงึ ศาลสถติยติุธรรม หรอืหน่วยงานทางปกครอง
อื่นๆ เช่น แพทยสภา ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานหลักประกัน
สงัคม เป็นต้น ดงัน้ัน แพทย์ต้องให้ความส�าคญัต่อเวชระเบยีนเพราะหลายกรณ ีแพทย์
ถกูตดัสินให้เป็นฝ่ายผดิและต้องรบัผดิชอบในสิง่ทีจ่ะตามมา ทัง้ ๆ  ทีแ่ล้วในความเป็น
จริง แพทย์อาจไม่ได้กระท�าผิด แต่ในเมื่อเวชระเบียนไม่ได้บันทึกไว้ ในทางกฎหมาย
นั้นถือว่าไม่ได้กระท�า 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเวชระเบียนที่แพทย์ต้องให้ความส�าคัญอย่างมากคือ
(1) เวชระเบียนเป็นสมบัติของใคร ผู้ป่วยจะขอน�าไปเก็บรักษาไว้เองได้ 

หรือไม่... เวชระเบียนเป็นเอกสารที่แพทย์ท�าขึ้นภายใต้การก�ากับของสถานพยาบาล 
ดงัน้ัน เวชระเบยีนจะถือว่าเป็นสมบติัของสถานพยาบาล สถานพยาบาลมาหน้าทีต้่อง
เก็บรักษาไว้ (แม้แต่แพทย์เองก็ไม่มีสิทธิเก็บไว้เอง แต่อาจท�าเรื่องขอยืมไปใช้ได้ตาม
ระเบียนของสถานพยาบาล) ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียน 

ปัญหาของเวชระเบียนที่พบได้บ่อย ๆ 
ในแพทย์จบใหม่

ผู ้ป ่วยหรือผู ้มาอ�านาจตามกฎหมาย
สามารถท�าเรื่องขอข ้อมูลไปได ้ แต ่
เวชระเบียนตัวจริงนั้น สถานพยาบาล
มีหน้าท่ีต้องเก็บไว้ โดยให้แต่ส�าเนา
(รบัรองความถูกต้อง)ในส่วนเฉพาะท่ีผู้ขอ
จ�าเป็นต้องใช้...ที่ผ่านมามีหลายกรณี 
ที่ศาลขอเวชระเบียนตัวจริงแล้วพบว่า
สถานพยาบาลท�าหาย ซึง่อาจเป็นกรณทีี่
การเกบ็รกัษาไม่ได้ หรอืในหลายกรณีเกดิ
ปัญหาจากมีแพทย์บางท่านน�าออกไป
(เพื่อท�าวิจัยหรือเหตุอ่ืน) แล้วท�าหายไป 
ดงัน้ันเมือ่เกดิกรณทีีต้่องพสิจูน์ความจรงิ 
แล้วไม่สามารถน�าเอกสารมายืนยันได้..
แพทย์จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก

(2)  การบันทีก เวชระเ บียน 
ย้อนหลัง... เป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระท�าโดย
เด็ดขาด เพราะหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ
ท�าขึ้นหรือแก้ไขภายหลัง จะถือว่ามี
เจตนาไม่บริสุทธิ์ ในบางกรณีแพทย์เอง 
ก็ไม่ได้เจตนาแก้ไขย้อนหลัง แต่เพราะ
ไม่มีเวลาในการท�าเอกสารให้สมบูรณ์ได้
ในขณะนั้น แต่ผู้ป่วยกลับได้เอกสารบาง
ส่วนไปก่อน (มักเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ปล่อยให้ญาติหรือผู ้ป ่วยครอบครอง
เอกสารไว้ช่ัวคราว หรือการน�าส่งบริษัท
ประกัน) เพราะฉะน้ันจึงต้องระมัดระวัง
ให้มาก

(3) การแก้ไขเวชระเบียน... ห้าม
ท�าการแก้ไขเวชระเบียนด้วยการลบหรือ
ใช้น�้ายาป้าย หากจ�าเป็นต้องแก้ไขเพราะ
บันทึกผิด ให้ลงบันทึกต่อท้ายพร้อมลง
เวลาบันทึกและลายมือชื่อโดยไม่ยุ ่ง 
เก่ียวกับของเดิม เพ่ือแสดงถึงเจตนา
บริสุทธิ์ เคยมีกรณีแพทย์ถูกตัดสินให้แพ้
คดอีาญาเพราะศาลไม่เช่ือถือเวชระเบยีน
ท่ีมีร่องรอยการแก้ไขมาแล้ว และหาก
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เป็นเวชระเบียนในสถานพยาบาลของรัฐ จะถือว่าเป็นเอกสารราชการ การแก้ไข 
ดัดแปลง หรือท�าปลอม จะมีโทษหนักกว่าเวชระเบียนในสถานพยาบาลเอกชน

(4) ข้อมูลที่บันทึกเวชระเบียนไม่ตรงกัน... ปัญหาน้ีมักเกิดในกรณีท่ีบันทึก
แพทย์ (Progress note) ไม่ตรงกันบันทึกการพยาบาล (Nurse note) ซึ่งหากเป็น
ประเด็นส�าคัญที่แพทย์ทราบว่าอาจก่อปัญหาได้ในภายหลัง แพทย์ควรพูดคุยกับ
พยาบาลเพื่อบันทึกความจริงให้ตรงกัน อย่าให้เกิดความสับสน

(5) การไม่บันทึกอาการทางคลินิกที่ควรบันทึก มักพบได้ในกรณีที่การตรวจ
ร่างกายให้ผลเป็นลบ แต่เป็นประเด็นส�าคัญ ที่แม้ว่าผลจะเป็นลบ (หรือตรวจแล้ว แต่
ไม่พบ) แพทย์ควรต้องบนัทกึผลนัน้ไว้ด้วย ตัวอย่างทีพ่บได้บ่อยๆ เช่น การวนิจิฉยัแยก
โรคภาวะเลอืดออกใต้เยือ่หุม้สมองจากเส้นเลอืดแตก (Anerysmal subarachonoid 
hemorrhage) ซึ่งผู้ป่วยหลายรายมาด้วยอาการปวดหัว โดยไม่มีความผิดปกติอื่นๆ 
ในช่วงแรก แล้วต่อมาซึมลงหรือเสยีชวีติภายหลงั กรณเีช่นน้ีมเีรือ่งร้องเรยีนเข้ามาทุกปี 
หลายรายแพ้หรอืถกูตัดสนิว่าผดิ เพราะไม่มบีนัทกึการวินจิฉยัแยกโรคไว้ในเวชระเบยีน 
แม้แพทย์จะอ้างว่าตรวจแล้วแต่ไม่พบ แต่การไม่บนัทกึประวตัสิ�าคญันี ้..ท�าให้ผูต้ดัสนิ
ยากต่อการเชื่อถือด้วยการใช้เพียงค�าบอกเล่าของแพทย์เท่านั้น 

(6) กรณญีาตปิฏเิสธการรกัษาแต่ไม่ยอมลงนามยนืยนัการปฏเิสธการรกัษา... 
หากเกิดกรณีเช่นนี้ สิ่งที่แพทย์ต้องท�า คือ แพทย์ลงบันทึกรายละเอียด ข้อดีข้อเสีย
ของการไม่ท�าตามค�าแนะน�า “ต่อหน้าบุคคลที่สาม” ซึ่งควรเป็นพยาบาลหรือแพทย์
ในทีม เพ่ือให้ต่างคนต่างลงบันทึกไว้ในเวชระเบียนให้ตรงกัน เพราะกรณีเช่นนี้มักมี
ปัญหาตามมาภายหลังว่า ญาติให้การว่าแพทย์ไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายแต่ไม่รู้เรื่อง 
และแม้แพทย์จะบนัทกึไว้แต่เป็นการบนัทกึฝ่ายเดยีว แพทย์อาจเสยีเปรยีบได้ จงึควร
ให้มาบันทึกของบุคคลที่สามอยู่ในเวชระเบียนเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันเสมอ

(7) ใครบ้างที่สิทธิขอข้อมูลในเวชระเบียน... นับเป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อย 
อีกกรณี คือ มีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมาขอข้อมูลในเวชระเบียน การแก้ปัญหานี้ขอให้ยึด
หลักการในข้อ 1 ไว้ก่อนเสมอ คือ เอกสารตัวจริงของเวชระเบียนถือเป็นสมบัติของ
สถานพยาบาล ห้ามให้ตัวจริงแก่ผู้อื่นไป ยกเว้นกฎหมายให้อ�านาจไว้เป็นพิเศษ (ซึ่ง
มักเป็นกรณีที่ศาลเป็นผู้ขอมาเท่านั้น) นอกนั้นหากมีผู้ป่วยมาขอเวชระเบียน แพทย์
ท�าได้โดยให้เพียงแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและต้องตัดข้อมูลท่ีอาจไปกระทบ
บุคคลที่สาม หรือท�าให้ผู้ป่วยเสียหาย (เช่น ข้อมูลการป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น 
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ทั้งนี้ อาจท�าโดยดึงเอกสารท่ีไม่เก่ียวข้องออกและให้ท�าส�าเนา
เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น หรือใช้วิธีการสรุปรายละเอียดขึ้นมาให้กับผู้ป่วยใหม่เพื่อให้ง่าย 
ต่อการที่ปลายทางจะท�าความเข้าใจ หากเป็นกรณีที่ไม่ฉุกเฉินและผู้ป่วยไม่ได้มาด้วย
ตนเองหรือไม่ได้มอบอ�านาจให้ผู้อื่นมาขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย แพทย์ไม่ควร
อนุญาตให้มีการน�าข้อมูลออกไป หรือหากล�าบากใจ การปรึกษาผู้อ�านวยการสถาน

พยาบาลน่าจะเป็นค�าตอบที่ดีที่สุด
(8) ใครบ้างท่ีควรต้องรับรู้เมื่อมี

การน�าข ้อ มูลเวชระเบียนออกไป
ภายนอกโรงพยาบาล/มีการท�าส�าเนา
เวชระเบียนออกไปแล้ว.. .แพทย์ที่
เก่ียวข้องทุกท่านที่มีช่ือในเวชระเบียน 
ควรได้รับทราบ “ก่อน” มกีารท�าส�าเนา
เวชระเบียนออกไป เพื่อป้องกันความ
เข้าใจผิดหากมีการเพิ่มเติมข้อมูลลงไป
ภายหลงั เช่นกรณทีีม่กีารส่งเอกสารไปยงั
บริษัทประกัน หากพบภายหลงัว่ามกีาร
เพิม่เตมิแก้ไขเอกสาร ดงักล่าวในภายหลงั 
อาจกระทบต่อสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยได้ 

(9) Telemedicine กับเวช
ระเบียน ในปัจจุบันนี้การใช้ประโยชน์
จากการสือ่สารทางไกลในทางการแพทย์
ก�าลังมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ
ขณะนีแ้พทยสภาก�าลงัเร่งจดัท�ากฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ของ Telemedicine 
ทั้งในเรื่องการะบุและยืนยันตัวตนจริง
ของแพทย์ และการเก็บหลักฐานในการ
ตดิต่อ การให้ข้อมลู การสัง่การรกัษาผ่าน
ระบบแพทย์ทางไกล เหล่านี้ล้วนถือเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อมูลที่สถานพยาบาล
มีหน้าท่ีต้องจัดเก็บ ปัญหาคือสถาน
พยาบาลในอนาคตจะเปลีย่นจากรปูแบบ
ท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลหรือในคลินิก 
เป็นทุกที่บนโลก ซี่งจะท�าให้การเก็บ
ข้อมูลเวชระเบียนเปลี่ยนไป ซึ่งขณะนี ้
ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมา คงต้องรอ
ดูกฎหมายที่จะออกมาในอนาคต แต่
ระหว่างนีแ้พทย์ควรเตรยีมตวัในการเกบ็
ข้อมูลหลักฐานที่ได ้ให ้ค�าแนะน�ากับ 
ผูป่้วยไป เพือ่ให้มหีลกัฐานไว้พสิจูน์ความ
บริสุทธิ์ใจ

ท้ายสุดนี้ที่ขอฝากไว้คือ หลักการ
พ้ืนฐานทางกฎหมายเมื่อเกิดคดีความ
ทางการแพทย์... “การไม่บันทึกในเวช
ระเบียน คือ การไม่ได้กระท�า”

เวชระเบียน
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ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลข�

ประเทศไทยต้องการแพทย์ที่เก่ง ดี 

และมีคุณธรรม ความเก่งและความดีเป็น

คนละเรื่องกัน การที่เราจะท�างานใดได้ส�าเร็จ

คงต ้องอาศัยอิทธิบาทสี่ตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า คือ สนใจและชอบในสิ่งที่เราท�า มี

ความขยันหมั่นเพียรในการท�าสิ่งนั้น มีจิตใจฝักใฝ่คิด ค้นคว้าและตริตรองหาวิธี

พัฒนาให้ได้ตามที่มุ่งหมาย คนที่ท�างานส่วนใหญ่ส�าเร็จจะต้องเป็นคนท่ีลักษณะ

ดังนี้

1. มีจิตใจสงบ ไม่กลัว ไม่โกรธ ไม่รู้สึกผิด นอนหลับสบาย ไม่มีความวิตกกังวล

2. มีสุขภาพดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย

3. มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่รักกับผู้ใกล้ชิดและผู้ร่วมงาน ในระยะยาว  

มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัว (สามี ภรรยา และลูก)

4. ไม่มปัีญหาเรือ่งเงินทอง ไม่ต้องคอยห่วงว่าเมือ่ไรเงนิเดือนออก ถ้าเรามปัีญหา

เรื่องค่าใช้จ่ายประจ�าวันอยู่เราไม่มีสมาธิที่จะท�างานใหญ่

5. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน

6. มีความพอใจในเรื่องส่วนตัวแล้ว

คนที่ประสบความส�าเร็จมักจะเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แน่นอน มีความ

เชื่อมั่นในตัวเองว่าตนท�าได้ มีความคิดในแง่บวก คาดหวังในแง่ดี ถ้าเราคิดว่าเราคง

ท�าไม่ส�าเร็จ เรามักจะล้มเหลวตามที่คิด

แพทย์ที่ประสบความสำาเร็จ
คนทีป่ระสบความส�าเร็จ มกัจะเป็น

คนที่มุมานะ อดทน ไม่ย่อท้อ ความผิด

พลาดถอืเป็นบทเรยีนทีจ่ะไม่ท�าซ�า้อกี ไม่

หมดก�าลังใจเมื่อผิดหวังก็สามารถปรับ

ความรู้สึกให้เป็นปรกติได้โดยเร็ว คนที่มี

ความส�าเรจ็สงูมกัจะมกีารวางแผนงาน รู้

ว่าอะไรควรท�าก่อน อะไรส�าคัญ อะไรรอ

ได้ เขาจะต้องพยายามเข้าใจคนอืน่ก่อนที่

จะว่าคนอื่นไม่เข้าใจเรา เวลาท�างานเขา

จะใช้วิธีท่ีทุกคนได้ประโยชน์ ในปัจจุบัน

ไม่มีใครรู ้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นต้อง

ท�างานเป็นทีม เราจะต้องมกีารศกึษาและ

พฒันาตนเองคลอดเวลา ส่ิงแวดล้อมรอบ

ตวัเราเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เราจะต้อง

ติ ดตามและปรับตั ว ให ้ทั นกับการ

เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันเราต้องคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้ นอกจากนีจ้ะ

ต้องแยกให้ได้ว่าเรื่ออะไรจริงเร่ืองอะไร

เทจ็ มคีวามคดิรเิริม่และต้องสามารถท�า

กิจการของตัวเองได้ จะต้องฝึกให้พูด

และเขยีนให้ผูอ้ืน่เข้าใจได้เพราะอนาคต

เราอาจตดิต่อโดยไม่เหน็หน้ากนั แพทย์

ต้องพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง

ดีเพราะเอกสารและการติดต่อกับต่าง

ประเทศใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั แพทย์

ต ้องเป ็นคนอยากรู ้อยากเห็นอ ่าน

หนังสือให้มาก แพทย์จะต้องรักษา

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับครอบครัวและจะ

ต้องให้เวลากบัครอบครวั ถ้าเราประสบ

ความส�าเร็จแต่ครอบครัวหรือลูกล้ม

เหลวถือว่าเราล้มเหลวด้วย
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พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
(chanwalee@srisukho.com) 

แต่เดิม...มีเรื่องร้องเรียนจริยธรรม
แพทย์เข้ามาในแพทยสภา ปีละ 200-300 

เร่ือง ปัจจุบันลดลงเหลือปีละประมาณ 150 
เรื่อง 

คาดว่าเนื่องจากผู้เสียหายมีช่องทางการ
ฟ้องร้องอื่นๆ เช่น ฟ้องคดีอาญา ฟ้องคดีแพ่ง ฟ้องคดีผู้บริโภค ฟ้องมาตรา 41 หลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยท่ีมีประสิทธิภาพของแพทย์และ
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 

เรื่องร้องเรียนในแพทยสภาที่พบมากเป็นอันดับแรก ประมาณร้อยละ 80 เป็น
เร่ืองมาตรฐานการรกัษาพยาบาล รองลงมาร้อยละ 10 เป็นปัญหาการสือ่สารระหว่าง
ประชาชนกับแพทย์ ร้อยละ 10 เป็นเรื่องอื่นๆ เช่น ผิดกฎหมายบ้านเมือง ปัญหาการ
เขียนใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน ปัญหาการสื่อสารระหว่างประชาชนกับแพทย์
1. คนไข้ ร้องเรียนสื่อมวลชนว่า มีอาการปวดศีรษะมากทนไม่ไหว จึงไปรักษา

ที่โรงพยาบาลแห่งหน่ึง แต่กลับถูกแพทย์เวรห้องฉุกเฉินพูดจาไม่ดีให้กลับบ้าน และ
บอกว่า “โรงพยาบาลนะ ไม่ใช่เซเว่นฯ ให้มาพรุ่งนี้” กระทั่งเป็นข่าวใหญ่โต จนทาง
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและทาง โรงพยาบาลอรัญประเทศต้องออกมาขอโทษ 
เกิดค�าถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วยหรือไม่

2. คนไข้ ร้องเรียนแพทยสภาว่า ไปตดัไหมเยบ็ทีต่า แต่จกัษแุพทย์ผู้ผ่าตดัไม่อยู่ 
จกัษุแพทย์หญงิซึง่ออกตรวจแทน ไม่สามารถตัดไหมได้ เธอพดูจาประชดประชัน (จักษุ
แพทย์ผู้ผ่าตัด) ว่า “เย็บได้ดีเลิศประเสริฐศรี สุดสวิงริงโก้” 

3. ผู้ปกครองคนไข้เดก็ ร้องเรยีนแพทยสภาให้สอบจรยิธรรมแพทย์ว่า พาลกูไป
ตรวจกับกุมารแพทย์ ลูกงอแงมาก ร้องไม่หยุดแพทย์ตะโกนว่า “เอามันออกไป 
จนกว่ามันจะหยุดร้อง ค่อยส่งมาตรวจ”

4. เจ้าของโรงงานพาลูกน้องที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกหักไปพบแพทย์ที่ห้อง
ฉุกเฉินมีปากเสียงกันเร่ืองความล่าช้า แพทย์กล่าวว่า “คนไข้อย่างน้ีจะไปหาใคร 
ก็เชิญไป ผมไม่รักษาหรอก”

5. คนไข้โรคเร้ือรัง นอนโรงพยาบาลจนอาการดีขึน้แล้ว แพทย์ให้กลบับ้าน คนไข้
ยังไม่พร้อมจะกลับ แพทย์กล่าวว่า “นี่เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่โรงแรมที่จะมานอนได้
ตามใจชอบ”

6. แพทย์บอกลูกของคนไข้ ซึ่งเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต 
ทีม่าโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสยีมไีข้สงูว่า “อาการของแม่คุณไม่อนัตราย ไม่ต้อง
เฝ้าไข้ก็ได้” 12 ชั่วโมงต่อมา คนไข้ติดเชื้อทางกระแสเลือด เสียชีวิต ลูกชายคนไข ้
ร้องเรียนตรวจสอบจริยธรรมแพทย์

7. แพทย์ดุด่าว่าคนไข้ที่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอื่น แล้วเอาผลมาให้
แพทย์แปลผล แพทย์ไม่ยอมดู บ่นว่า “เสียเงินไปตรวจร่างกายให้เขาแล้วมาให้ผม
ดูท�าไม ตรวจที่ไหนก็ให้ที่นั่นรับผิดชอบอ่านผลสิ” ฯลฯ 

9 วิธี ลดปัญหาการสื่อสารทางการแพทย์ 
ทีย่กตวัอย่างมาไม่ได้หมายความว่า 

แพทย์ผิดจริยธรรมทั้งหมด บางข้อก็มี
การยกข้อกล่าวหา แต่เม่ือไหร่แพทย์ถูก
ร้องเรียนทางจริยธรรม ก็ท�าให้เสียใจ  
เสียเวลา หมดก�าลังใจ บางคนเบื่อหน่าย
จนลาออกจากงานก็มี

การส่ือสารจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก 
นอกจากมีการร้องเรียนเรื่องนี้โดยตรง 
ทกุการร้องเรียนเรือ่งมาตรฐานการรักษา
พยาบาล ก็มักจะมีปัญหาสื่อสารเข้ามา
เกีย่วข้องไม่มากก็น้อยท่ีแพทย์ไม่สามารถ
สื่อสารอธิบายให้คนไข้และญาติเข้าใจ
หรือยอมรับผลการรักษาพยาบาลท่ีเกิด
ขึ้นได้ ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจาก...

1. คนไข้และญาติไม่ศรัทธาแพทย์ 
สมัพนัธภาพระหว่างแพทย์และคนไข้ไม่ดี

2. ความคาดหวังของคนไข้และ
ญาติต่อผลของการรักษาพยาบาลสูงขึ้น
กว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหนักหนา 
แค่ไหน คนไข้อายุมากแค่ไหน ก็ยอมรับ
การสูญเสีย หรือผลท่ีไม่เป็นตามความ
ต้องการไม่ได้

3. แพทย์เหนื่อยมากไม่มีเวลา
สื่อสาร อธิบายคนไข้และญาติ

4. แพทย์ไม่มี หรือมีทักษะในการ
สื่อสารน้อย

5. แพทย์ควบคุมอารมณ์ไม ่ได ้ 
ขณะสื่อสารโต้ตอบกับคนไข้และญาติ

6.  มีแพทย์ที่ไม่รักษามาตรฐาน
การรักษา ละเลยการดูแลคนไข้จริง เมื่อ
เกิดผลไม่พึงประสงค์ การสื่อสารใดๆ  
กย่็อมไร้ผล ญาตแิละคนไข้ใช้ค�าว่าแพทย์
แก้ตัว

7. คนไข้และญาต ิต้องการเงินชดเชย 
ผลการรักษาท่ีไม่เป็นตามความต้องการ 
จงึไม่ได้ฟังเหตผุล หรอืความจรงิจากการ
สื่อสารข้อความใดๆ 
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อย่างไรก็ตาม หากแพทย์สื่อสารในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หลอกลวง หรือไม่
สุภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาจจะผิดข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ในหมวด 4 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในข้อดังต่อไปนี้

ข้อ 15 ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรมต้องรกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชพี
เวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ�ากัดตาม
ภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ที่มีอยู่

ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ
ข้อ 20 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมต้องปฏบิตัต่ิอผูป่้วยโดยปราศจากการบงัคบั

ขู่เข็ญ
นอกจากนั้น ยังอาจล่วงละเมิดสิทธิผู้ป่วยอีกด้วย
วนัที ่12 สงิหาคม พ.ศ. 2558 องค์กรวชิาชพีด้านสขุภาพ ได้ร่วมกนัออกประกาศ

รับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ซึ่งต้องติดประกาศในทุกสถานพยาบาล

สิทธิของผู้ป่วย ๑๐ ประการ
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามท่ีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะเชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ 
อายุและลักษณะความเจ็บป่วย

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจ 
ในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่
เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ�าเป็น

4. ผู้ป่วยอยูใ่นสภาวะทีเ่สีย่งอนัตรายถงึชวีติมสีทิธจิะได้รับการช่วยเหลอืรบีด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจ�าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค�านึงถึงว่าผู้ป่วย 
จะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

5. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผูป่้วยมสีทิธจิะขอความเหน็จาก

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีมิได้เป็น
ผู ้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้

7. ผู ้ป่วยมีสิทธิจะได้การปกปิด
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู ้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่
จะได้รบัความยนิยอมจากผูป่้วยหรอืการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

8. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูล
อย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม
หรือถอนตัวจากการเป็นผู ้ถูกทดลอง 
ในการท�าวจิัยของผู้ประกอบวิชาชพีด้าน
สุขภาพ 

9. ผู ้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะ
ตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ 
ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลอื่น และ 

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็น
เด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่อง
ทางกายหรือจิต

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 7 ประการ
1. สอบถามเพื่อท�าความเข้าใจ

ข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อน 
ลงนาม ให้ความยินยอม หรือไม่ยินยอม
รบัการตรวจวนิิจฉยัหรอืการรกัษาพยาบาล

2. ให้ข้อมลูด้านสขุภาพและข้อเท็จ
จริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและ
ครบถ ้วนแก ่ผู ้ประกอบวิชาชีพด ้าน
สุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล

3. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัว
ตามค�าแนะน�าของผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ

4. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล
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5. ปฏบิตัต่ิอผูป้ระกอบวชิาชพี ผู้ป่วยรายอืน่ รวมทัง้ผูท่ี้มาเยีย่มเยยีน ด้วยความ
สุภาพให้เกียรติและไม่กระท�าสิ่งที่รบกวนผู้อื่น

6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานท่ีตนมีให้เจ้าหน้าท่ีของสถาน 
พยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ

7. ผู้ป่วยพึงรับทราบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
7.1 ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านสขุภาพทีไ่ด้ปฏบิติัหน้าท่ีตามมาตรฐานและจรยิธรรม 

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามทีก่ฎหมายก�าหนดและมสิีทธไิด้รบัความคุ้มครองจากการ
ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม

7.2 การแพทย์ในที่น้ีหมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซ่ึงได้รับการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษส�าหรับผู้ป่วย 

7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ ทุกโรค
หรือทุกสภาวะ

7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ 
นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ความ
ระมัดระวังอย่างเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้นๆ

7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ผล 
ทีค่ลาดเคลือ่นได้ด้วยข้อจ�ากดัของเทคโนโลยท่ีีใช้และปัจจยัแวดล้อมอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการ
รักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ตามความสามารถและข้อจ�ากัด ตาม
ภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยค�านึงถึงสิทธิและ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย

7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้ค�าแนะน�า 
หรือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รบัการรกัษาตามความเหมาะสม ทัง้นีผู้ป่้วยต้องไม่อยูใ่นสภาวะ
ฉุกเฉินอันจ�าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

7.8 การปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพและข้อเทจ็จรงิต่างๆ ทางการแพทย์ของผูป่้วย 
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ อาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษา พยาบาล และ 

7.9 ห้องฉกุเฉนิของสถานพยาบาล 
ใช้ส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจ�าเป็นเร่งด่วน 
และเป็นอันตรายต่อชีวิต

ผู้เขียนขอเสนอ 9 วิธีลดปัญหา
การสื่อสารทางการแพทย์มีดังนี้

1. แพทย์ต้องบริหารเวลาให้ได้ 
เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
พักผ่อนเพียงพอ ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกิน
ไป มีความรักและเมตตาต่อตนเอง จึง
สามารถให้ความรักความเมตตา เข้าใจ
ความต้องการของคนไข้และญาติได้

2. แพทย์ต้องมีเวลาฟังปัญหาของ
คนไข้และญาต ิโดยไม่มท่ีาทรี�าคาญ หรอื
ตัดบทสนทนา

3. แพทย์ต้องเข้าใจวิธีดูแลรักษา
โรคที่คนไข้เป็น เข้าใจความรู้สึก ต้องการ
ช่วยเหลือเขา

4. แพทย์สามารถอธบิายการตรวจ
รกัษาตามหลกัวชิาการ ให้คนไข้และญาติ
เข้าใจได้ และมีวิธีตรวจสอบความเข้าใจ

5. แพทย์ต ้องพูดจาสุภาพ ใช ้
ถ้อยค�าง่ายๆ ไม่ใช้ศัพท์แสงทางการ
แพทย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ไม่ใช้ค�าหยาบ
คาย สบถ ประชดประชัน แดกดัน

6. แพทย์ต้องระวังความไม่ชอบ 
หรอือคตใินตวัของแพทย์เอง อนัจะท�าให้
เกิดการสื่อสารค�าพูดไปในทางลบ หรือ
แสดงอากัปกริยาท่าทางที่ไม่พอใจ

7. แพทย์ต้องทกัทายถามไถ่ แสดง
ความห่วงใย ให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี มีการตรวจ
ติดตาม เพื่อสร้างความศรัทธา

8. แพทย์ควรมผีูค้อยช่วยเหลอื ใน
กรณีท่ีไม่พร้อมจะตรวจ หรือส่ือสารกับ
คนไข้และญาติ

9. แต่ละหน่วยงานควรมีผู้ส่ือสาร
มืออาชีพ นักเจรจาไกล่เกลี่ย ท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือ กันแพทย์ออกจากความ
ขัดแย้ง เมือ่มคีวามขัดแย้งทางการส่ือสาร
อย่างรนุแรงจนแพทย์ไม่อาจแก้ไขได้ด้วย
ตนเอง
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บทน�า
นับวันการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(การเป็นแพทย์) จะมีความยากล�าบากมากยิ่งข้ึน 
ล�าบากอย่างมากเม่ือเทยีบกบัในอดีต ซึง่เราทราบกนัดีว่าในอดตีนัน้เมือ่แพทย์คนหนึง่
เมื่อได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้ที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ
มากถงึกบัเรยีกแพทย์ว่า “หมอใหญ่” เลยทเีดยีว ในขณะเดยีวกนัแพทย์เองกถ็กูสอน
มาแต่เพียงว่า “ให้ช่วยเหลือผู้ป่วย” สอดคล้องกับเจตนารมย์ของผู้ที่สมัครเข้าเรียน
แพทย์เพราะต้องการเพียงจะช่วยเหลือผู้ป่วยเท่าน้ัน แพทย์โดยท่ัวไปจึงคงให้ความ
สนใจกับวิชาต่างๆในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น หาได้สนใจเก่ียวกับสังคม
โดยเฉพาะกฎหมายที่นับวันจะออกมามากขึ้นและมีความผูกพันต่อแพทย์อย่างมาก

ยิ่งกว่านั้นด้วยสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สถานะของแพทย์ในสังคมจึงมิได้
ถูกมองในรูปแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว เช่น แพทย์ที่เคยถูกมองว่า “เป็นเทวดา” “ผู้ให้
ความกรุณาต่อผู้ป่วย” หรือ “ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนไข้” ด้วยจิตที่มีเมตตา 
แต่กลับถูกมองว่า “เป็นผู้ต้องมีหน้าที่” อันเนื่องจาก “เป็นสิทธิแห่งตนเอง (คนไข้) 
ทีจ่ะต้องได้รบัการด�าเนนิการทางการแพทย์” จนถงึขัน้การมองไปถงึว่าการด�าเนนิการ 
ทางการแพทย์เป็นการ “ให้บริการ” อย่างหนึ่งและสามารถน�ามาเทียบเคียงการให้
บริการอย่างอื่นๆ ที่มีอยู่ในสังคมด้วย ทั้งนี้ยังมีกฎหมายใหม่ๆ ที่ออกมาให้การ
สนับสนุนเป็นอันมากด้วย 

ดังนั้นประการส�าคัญที่แพทย์ต้องให้ความสนใจในขณะนี้นอกเหนือจากการ
ศึกษาเฉพาะแต่วิชาการทางการแพทย์นั้น ประกอบด้วย

1. ข้อเท็จจริงในมุมมองทางสังคมต่อแพทย์ 
2. หน้าทีท่ีแ่พทย์ถูกจัดสรรให้ต้องกระท�านอกเหนอืจากการประกอบวชิาชพี

เวชกรรม
3. สภาพแห่งกฎหมายในปัจจุบันกับมุมมองแพทย์เป็นผู้ให้บริการ
4. ความมุ่งมั่นเพียงแต่ต้องการช่วยอาจน�าไปสู่การกระท�าผิดได้
5. ต้องเข้าใจบริบทแห่งตนเองในฐานะที่เป็นแพทย์ พ.บ. คือ แพทยศาสตร์

บัณฑิต

ประการที่ 1 ข้อเท็จจริงในมุมมองทางสังคมต่อแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม) 

ประเด็น : การที่แพทย์ไม่อาจทราบถึงมุมมองของผู้ป่วยที่มีต่อแพทย์ใน
ปัจจุบัน

มมุมองของแพทย์โดยสงัคมได้ถกูปรบัเปลีย่นมาตามล�าดบัในลกัษณะท่ีเรยีกว่า 
“นิติสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย” คือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ 

ผู้ป่วยนั่นเอง มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยซ่ึงอาจแบ่งประเภทของนิติ
สัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยออกได้
เป็น 3 ยุคใหญ่ๆ คือ 

1. ยุคไว้เนื้อเชื่อใจ 
ในยุคนี้เห็นว่าการช่วยเหลือของ

แพทย์เป็นเรื่องน�้าใจและจิตใจที่จะให้ 
การช่วยเหลืออย่างแท้จริงโดยที่ผู ้ป่วย 
จะเห็นว่าแพทย์เป็นผู ้มีบุญคุณต่อตน  
แท ้ ท่ีจริงแล ้วแพทย ์ ท่ีคอยให ้ความ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยก็จะให้ความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันเปรียบเสมือน
เป็น “พ่อพระผู้มีเมตตา” ในการให้การ
ดูและรักษาเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยและ 
ผู้ป่วยก็ให้ความเคารพให้เกียรตินับถือ
แพทย์อย่างมากท�าให้แพทย์ดูเหมือนว่า
เป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่ในสงัคมทีเดียว ดงันัน้
เมื่อแพทย์ให้ค�าแนะน�าเช่นใดผู ้ป ่วย 
จะเช่ือและท�าตามเสมอโดยมิได้ถามถึง
เหตุผลเป็นส่วนใหญ่เพราะคิดว่าแพทย ์
ให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อตนเอง 

2. ยุคแพทย์พาณิชย์ 
2.1 ระยะแรก 
อยูใ่นช่วง 3 ถึง 4 ทศวรรษทีผ่่านมา 

ก่อนถึงระยะปัจจุบันแพทย์จะให้การ
รกัษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะเป็นสถานพยาบาลของรัฐ แม้ว่าจะมี
คลนิกิ โพลคีลนิกิ และโรงพยาบาลเอกชน
เกิดขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังจ�ากัดขอบเขต 
ในการให้รักษาพยาบาลเป็นหลัก ถึง
แม้ว ่าจะมีค ่าตอบแทนบ้างแต่ก็มิได ้
จริงจัง อีกท้ังยังมิได้เน้นในเชิงพาณิชย์
มากจนเป็นธุรกิจ เพียงแต่วัตถุประสงค์ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนก็เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของ 

ความเสี่ยงของแพทย์ในการกระทำาผิดกฎหมาย
เพราะสนใจแต่วิชาการเพียงอย่างเดียว

รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 
รองเลข�ธิก�รแพทยสภ�



19

หนังสือแด่หมอใหม่ 2563

ผู้ป่วยเท่าน้ันโดยเน้นเรื่องความสะดวกและความรวดเร็วของของการด�าเนินการ
ทางการแพทย์เป็นหลัก 

2.2 ระยะหลัง 
อยู่ในช่วงหนึ่งทศวรรษเศษที่ผ่านมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

ในยุคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของสังคม จากสังคมที่เรียบง่ายเป็นสังคม 
ทีซั่บซ้อน รวมทัง้ “วชิาชีพแพทย์ (การประกอบวชิาชีพเวชกรรม)” แพทย์ส่วนหน่ึง
ก็ได้เปลี่ยนบทบาทของตนเองไปด้วย จากการที่เป็นผู ้ให้การรักษาด้วยใจและ 
มีค่าตอบแทนตามสมควร กลับเป็นในลักษณะที่ออกมาในเชิงพาณิชย์มีการตั้งโรง
พยาบาลเอกชนเพื่อแสวงหาก�าไรอย่างเต็มที่เป็นธุรกิจ มีการน�าโรงพยาบาลเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนท�าให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการค้า 
“พาณิชย์” ไปเสียแล้วมิใช่การด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกต่อไป แต่อยู่บน 
พ้ืนฐานของการแสวงหาก�าไรให้มากท่ีสุดเช่นเดียวกับการด�าเนินการอื่นๆ ในเชิง
พาณชิย์ เป็นช่วงทีเ่ห็นได้ชัดว่าอยูใ่นรปูแบบของธรุกิจทีเ่รียกกนัว่า “แพทย์พาณิชย์” 
อย่างเต็มรูปแบบ มีการให้การด�าเนินการทางการแพทย์และบริการต่างๆ อย่างดี
ส�าหรับผู้ป่วยโดยคิดค่าบริการสูงยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องห้องพักของผู้ป่วย การใช ้
เครื่องมือต่างๆ มีการน�าสถานพยาบาลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจ
เต็มตัวเช่นดังเช่นธุรกิจชนิดอื่นทีเดียว การพิจารณาการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง วิธี แบบประเภท เทคนิค ฯลฯ มักเกี่ยวข้องกับในเรื่องค่าตอบแทนที่แพทย์ 
จะได้รับด้วย รูปแบบดังกล่าวนี้เองที่ท�าให้เพิ่มความเสี่ยงของแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น 

3. ยุคปฏิปักษ์ 
หมายถึง แพทย์และผู้ป่วยต่างมองกันและกันว่าเป็นศตรู (ปฏิปักษ์) ซ่ึงกัน 

และกันโดยผู้ป่วยจะมีมุมมองและแนวคิดว่า “แพทย์จะต้องรักษาฉันอย่างดีท่ีสุด 
โดยไม่มีการผิดพลาด ถ้าผิดพลาดเมื่อใดฉันจะฟ้อง (แพทย์) แน่นอน” ผู้ป่วยคิด
อยู่แต่เพียงว่า “มีการผิดพลาดทางการแพทย์จะมีไม่ได้ การรักษาจะมีสภาวะ
แทรกซ้อนหรือสภาวะอันไม่พึงประสงค์ไม่ได้เด็ดขาด” “การรักษาจะมีการตาย 
ไม่ได้” “ต้องไม่มกีารแพ้ยา” ฯลฯ ส่วนแพทย์เองกจ็ะมีความคดิว่า “ผูป่้วยจ้องจับผดิ
อยู่ตลอดเวลา การรักษาจะต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างเด็ดขาด” แพทย์ 
จะคิดอยู่เสมอว่า “ต้องไม่ผิดพลาด” “ต้องไม่ประมาท” เพราะนั่นจะหมายถึง 
การที่ตัวเองเป็นผู้กระท�าผิดและตามมาด้วยเร่ืองค่าเสียหายและอาจถูกฟ้องร้อง 
ในทางแพ่ง หรืออาจมี “การไล่เบ้ีย” ตามกฎหมายได้ รวมถึงอาจฟ้งทางอาญา  
(ติดคุกติดตาราง) สภาวะเช่นนี้เป็นสภาวะแห่งความตึงเครียดและเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
โดยแท้ ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้มีโอกาสที่จะถูกพัฒนาต่อไปจนแพทย์ต้องหาทางป้องกัน
ตนเองและประการหนึง่กค็อื การทีแ่พทย์ต้องมกีารท�าประกนัวชิาชพี (Professional 
Insurance) นั่นเอง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวแพทย์ ต่อผู้ป่วย และสังคม เพราะจะมี
การเสยีเบีย้ประกนัและในทีส่ดุจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการทางการ
แพทย์นั่นเอง 

ข้อเท็จจริงในยุคนี้ก็คือ 
3.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ค�านึงถึงแต่เพียงสิทธิเท่านั้นโดยไม่ค�านึงถึงหน้าที่ 
3.2 มีการคอยจับผิดผู ้ให้การด�าเนินการทางการแพทย์โดยอาจถูกยุยง 

ให้ฟ้องร้องผู้ให้การด�าเนินการทางการแพทย์ในระดับต่างๆ 
นิติสัมพันธ์ในยุคปฏิปักษ์น้ีจึงเป็นนิติสัมพันธ์ท่ีนับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก

เพราะความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะท่ีไม่มี
ความเอื้ออาทรต่อกันและพร้อมเสมอ 
ทีจ่ะเกิดกรณพีพิาทข้ึน และผลทีอ่าจเกดิ
คือ 

ก. ท�าให้แพทย์กับผู้ป่วยมีความ
ระแวงกันอย่างมาก 

ข. ผูป่้วยเกดิความคิดทีจ่ะฟ้องร้อง
หรือร้องเรียน 

ค. แพทย์เกิดความคิดที่จะต้อง
ระวังตนเองมากขึ้น 

นิติสัมพันธ์ของแพทย์และผู้ป่วย 
ท่ีเปลี่ยนไปย่อมไม่สามารถท่ีจะกลับคืน
มาได้ดังเดิมอีก แต่คงจะต้องมีการปรับ
สมดุลย์แห่งความสัมพันธ์กันใหม่ภายใต้
สถานการณ์และสภาพแวดล ้อมใน
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องสถานพยาบาล การประกนัภยั 
ระบบการร้องเรียนและการฟ้องร้อง 

ดังนั้นแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม) จะต้องเข้าใจถงึสภาพดงักล่าว
นี้ด้วย โดยเฉพาะเมื่อตนเองจะต้องเป็น 
ผู ้ให้การด�าเนินการทางการแพทย์กับ 
ผู้ป่วยต่อไป 

ประการที ่2 หน้าทีท่ีแ่พทย์ถกูจดัสรรให้
ต้องกระท�านอกเหนือจากการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

ประเด็น : การที่แพทย ์มิ ได ้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมแต่เพยีงอย่าง
เดียวในขณะนี้ 

ในขณะนี้แพทย์โดยเฉพาะแพทย์ 
ที่ต้องไป “ใช้ทุน” ในปีแรกที่เรียกว่า 
“แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ” และในปีต่อไป 
ก็จะเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 และ 2 ตาม
ล�าดับนั้น แท้ท่ีจริงแม้ว่าจะเป็นแพทย์
เรียกช่ือว่าประการใดก็ตามแต่ย่อมต้อง
ถือว่า “เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นเอง” 
ความหมายคือ การท่ีต้องท�าตามค�าสั่ง
ของผู ้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ตน
ไปฏิบัติงานนั้น 

เมื่อผู้บังคับบัญชามีความประสงค์
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หรือสั่งการในอ�านาจและหน้าที่ แพทย์เหล่าน้ันย่อมไม่อาจที่จะขัดได้ จ�าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามโดยจะมีแพทย์สักกี่คนที่มีความสนใจและมีความรู ้เกี่ยวกับการเป็น  
“ผู้ตรวจรบัพัสด”ุ นัน่คอื เม่ือแพทย์ไปเป็นแพทย์ใช้ทนุ (3 ปีแรก) หรอือาจเป็นแพทย์
ประจ�า ณ สถานพยาบาลนั้นๆ แล้วก็ตาม เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้แพทย์นั้นเป็น 
“ผูต้รวจรบัพสัด”ุ ย่อมต้องเป็นไปตามค�าสัง่แต่งตัง้นัน้ ผลทีต่ามมาคอื แพทย์จ�าเป็น
ต้องท�าหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจรับพัสดุด้วย กล่าวคือ ต้องตรวจรับพัสดุตามที่ถูกระบุไว้
ในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการตรวจรับให้ตรงกับ 
ที่ระบุไว้ ทั้ง ขนาด ชนิด ประเภท จ�านวน ความเก่าใหม่ สภาพ ฯลฯ แต่แพทย์จ�านวน
มากกลับไม่ให้ความสนใจในเรือ่งดงักล่าวคดิว่า “ไม่มปัีญหา” จงึท�าให้เกดิความเสีย่ง
ในการที่มีการทุจริตในเรื่องดังกล่าวขึ้น เช่น การที่มีการส่งพัสดุ ไม่ตรงตามประเภท

ตัวอย่าง :
การที่แพทย์ต้องท�าหน้าที่มอบหมายให้เป็น “ผู้ตรวจรับพัสดุภัณฑ์” แต่ไม่ให้

ความส�าคญัโดยปล่อยให้บุคคลอืน่ไปท�าการตรวจสอบและตนเองลงชือ่เป็นกรรมการ
ตรวจรับ เม่ือข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาพบว่าพัสดุภัณฑ์ท่ีส่งมาไม่ตรงกับท่ีได้จัดซ้ือ 
จัดจ้าง ทั้ง จ�านวน ขนาด ปริมาณ ประเภท ฯลฯ ท�าให้แพทย์ถูกตั้งกรรมการสอบ
และต่อมาเข้าข่ายการกระท�าผิดหลายด้านได้เช่น ทั้งทางอาญา ทางวินัย และทาง
จริยธรรม เป็นต้น

ประการที่ 3 สภาพแห่งกฎหมายในปัจจุบันกับมุมมองแพทย์เป็นผู้ให้บริการ
ประเด็น : กฎหมายท่ีออกมาในยุคปัจจุบันท�าให้แพทย์ย่ิงต้องมีความ

ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น 
แพทย์จ�านวนมากไม่ให้ความส�าคัญของกฎหมาย เพราะถือว่า “ตนเองเป็น

แพทย์” มิใช่เป็น “นักกฎหมาย” ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดโดยแท้ ท้ังนี้เพราะทุกคน  
(รวมถึงแพทย์) ที่อยู่ในสังคมนี้ จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะกฎหมายใช้บังคับ
ต่อทุกคนในสังคม

ตัวอย่าง :
กฎหมายที่น่าจะมีผลในเร่ืองการก�าหนดให้แพทย์เป็นผู้ให้บริการและถือว่า 

ผูป่้วยเป็นผูร้บับรกิารน้ัน คือ พระราชบญัญัติวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 ท�าให้
แพทย์จะต้องเข้ารับสภาพแห่งข้อก�าหนดในกฎหมายนีห้ลายประการ เช่น การท่ีขยาย
อายุความฟ้องร้องเป็นถึง 3 ปี และ 10 ปี แล้วแต่กรณี การที่แพทย์อาจถูกด�าเนินการ
โดยหน่วยงานภาครัฐโดยมต้ิองมค่ีาใช้จ่าย การทีแ่พทย์ต้องเป็นฝ่ายพิสจูน์การกระท�า
ของตนว่าตนเองมิได้กระท�าผิดมิใช่เป็นการท่ีแพทย์ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดและ 
ผู้กล่าวหาพสิจูน์ การเกบ็พยานหลกัฐานเพือ่การพสิจูน์ตามอายแุห่งการทีอ่าจถกูฟ้อง
ร้องได้ เป็นต้น 

ตัวอย่าง : 
ผู้ป่วยท่ีได้รับอันตรายอันเนื่องจากการที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรเมื่อมาถึงสถาน

พยาบาลย่อมมีความต้องการที่จะได้รับการด�าเนินการทางการแพทย์อย่างที่ตนเอง
ต้องการ แต่แพทย์มีมุมองที่ต้องการให้การด�าเนินการอย่างเป็น “ขั้นเป็นตอน” จาก
พืน้ฐานไปสู่กระบวนการทีซ่บัซ้อน จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ีการบาดเจ็บทีศ่รีษะนัน้ แพทย์
เพียงแต่จะท�าการตรวจและให้สงัเกตอาการ (Observe) อีกทัง้ยังเหน็ว่าสามารถท่ีจะ
ให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านได้ ต่อเมื่อมีสภาวะแทรกซ้อนแล้ว จึงมาท�าการตรวจ 

วินิจฉัย รวมถึงได้รับการตรวจที่ซับซ้อน
เช่น การตรวจโดยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
แต่ในมุมองของผู้ป่วยยังเห็นว่า แพทย์
มีหน้าที่ “ให้บริการ” แก่ตนในประการ
ที่ต้องได้รับสิ่งท่ีดีที่สุดท่ีพึงมีในปัจจุบัน 
ประกอบกับการที่ในขณะนี้เป็นยุคแห่ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (IT หรือ Information 
Technology) สามารถทราบได้ถึงการ
ตรวจวิเคราะห์ต่างๆ จึงไม่น่าแปลกใจ 
ท่ีจะมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขอตรวจ
ของผู้ป่วยในการสืบค้นที่ซับซ้อน เช่น 
“การขอตรวจโดยเครือ่งคอมพวิเตอร์” 
“การขอให้แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ (ผู้มคีวาม
รู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในสาขาต่างๆ” นั้นเป็นผู้ท�า 
การตรวจโดยตรง

ดุลพินิจในการให้การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจึงถูกเบี่ยงเบนไปจาก
การที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม “เป็น 
ผู้ตัดสินใจ” กลายเป็น “ต้องท�าตาม
ความต้องการของผู้ป่วย” และหาก 
ไม่ได้รับการด�าเนินการตามที่ต้องย่อม
เห็นได้ว่า “แพทย์ไม่ยอมให้” โดยไม่
ค�านงึถึง “การประเมนสภาพของแพทย์” 
และ/หรือ “ความสิ้นเปลืองที่จะเกิดขึ้น
เลย” 

ประการที่ 4 ความมุ ่งมั่นเพียงแต่
ต้องการช่วยอาจน�าไปสู่การกระท�าผิด
ได้

ประเด็น : การที่แพทย์มีเพียง
ความมุ ่งหวังที่จะช่วยผู ้ป ่วย ผู ้อื่น 
เท่านั้น อาจด้วยจิตเมตตา อาจส่งผล 
กระทบมาถึงตัวแพทย์เองได้

การท่ีแพทย์มีความมุ่งมั่นแต่เพียง 
“ให้การช่วยเหลือแก่ผู ้ร้องขอ” โดย 
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ สุด (ตามความคิด 
แห่งตน) นั้นอาจเกิดผลร้ายมาสู่ตนได้ 

ตัวอย่าง : 
กรณท่ีีคูก่รณพีพิาทมคีวามประสงค์ 

จะให้แพทย์ช่วยเหลือ ในลักษณะท่ีให้ 
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คดีความ (อาญา) เลิกกัน เป็นเรื่องที่ วัยรุ่น 2 คนที่พิพาทกันและท�าร้ายร่างกายกัน 
จนฝ่ายหนึง่ได้รบัอนัตรายถงึขัน้กระดูกแขนหกั แต่แล้วต่อมาได้มกีารเจรจากันระหว่าง
สองฝ่ายนั้น เพื่อให้คดีอาญาเลิกกัน (ระงับ) โดยมีข้อตกลงเบื้องหลังด้วยซึ่งข้อตกลง
ดังกล่าวนัน้แพทย์ไม่เคยรบัรูร้บัทราบมาก่อน แต่เมือ่ทัง้คูม่าขอให้แพทย์ช่วยโดย “การ
ออกใบรับรองแพทย์ (ในทางคดีความหรือใบชันสูตรบาดแผล) เพ่ือให้สามารถ
ท�าให้คดีความเลิกกันได้” ในที่นี้คือ ต้องการให้แพทย์ช่วยเพื่อให้การท�าร้ายร่างกาย
ดังกล่าวนั้นเป็นเพียง “การท�าร้ายร่างกายแต่ไม่เป็นอันตรายต่อกาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 391 นั่นเอง” 

เมื่อทั้งคู่มาหาแพทย์และแสดงเจตนาว่าจะไม่เอาเร่ืองซ่ึงกันและกัน และยัง 
อ้างถงึพนกังานสอบสวนทีเ่ป็นผูด้�าเนินคดีความนีด้้วยว่า หากเป็นการบาดเจบ็แต่เพยีง
เล็กน้อยแล้ว จะด�าเนินการเพยีงแต่การปรบัเพือ่ให้คดีสิน้สดุไป ท้ังน้ีเป็นไปตามมาตรา 
37, 38 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั่นเอง โดยมาขอร้องให้แพทย์
ช่วยเพื่อให้การนั้นๆ กระท�าได้ส�าเร็จ การท่ีแพทย์ถูกขอร้องดังกล่าวนั่นเอง แพทย ์
ซึ่งมีพื้นฐานที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นอยู่แล้ว ย่อมคิดเพียงแต่ว่า “การช่วยให้
คดีระงับดีกว่าการที่ให้มีคดีพิพาทกัน” เช่นน้ี แพทย์จึงท�าการช่วยโดย “เขียน 
ใบรบัรองแพทย์เพ่ือให้การบาดเจ็บทีเ่กิดกบัผู้ป่วยเป็นการบาดเจบ็เล็กน้อย (ไม่ให้
มีส่วนที่เกี่ยวกับกระดูกหักแต่อย่างใด” อีกทั้ง ยังให้ความเห็นไปในแนวทางท่ีว่า 
“ระยะเวลาแห่งการรักษามีเพียงน้อยวันเท่านั้น เช่น 2-3 วันเป็นต้น เพื่อให ้
เห็นว่าเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย” ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามท่ีท้ังผู้บาดเจ็บและ 
ผูท้�าร้ายต้องการ (แพทย์มไิด้กระท�าการออกใบรบัรองแพทย์ตามความจรงิแต่เป็นการ
ออกใบรับรองแพทย์เพียงเพื่อให้เกิดผลแก่คู่กรณีตามท่ีท้ังคู่ต้องการโดยมุมองในทาง
ที่ดีเท่านั้น) 

แต่แล้วเมือ่คดอีาญาเลกิกนัไปแล้วตามกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา) มาตรา 37 ท�าให้สทิธใินการฟ้องคดีอาญาต่อไประงบันัน่เอง ฝ่ายทีเ่สยีหาย 
จึงได้เรียกร้อง (ตามข้อตกลง) ให้มีการจ่ายเงินตามที่ตกลงกันแต่ได้รับการปฏิเสธ 
จากอีกฝ่าย จึงเกิดเร่ืองกรณีพิพาทกันถึงแพทย์ว่า “แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ 
อนัเป็นเท็จ เพราะผูบ้าดเจ็บถึงข้ันมีกระดกูหกัแต่กลบัออกใบรบัรองแพทย์ให้รกัษา
เพียงน้อยวัน อีกทั้งยังมีการร้องเรียนแพทย์ท่านนี้ในคดีวินัยและคดีจริยธรรม 
อีกด้วย”

ผลสรุปในเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือ การที่แพทย์มีแต่เพียง “จิตใจเพ่ือการช่วย”  
โดยไม่ค�านึงถึงมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วอาจน�าผลร้ายมาสู ่
ตนได้ 

ประการที่ 5 ต้องเข้าใจบริบทแห่งตนเองในฐานะที่เป็นแพทย์ พ.บ. คือ 
แพทยศาสตร์บัณฑิต

ประเดน็ : แพทย์ต้องการช่วยเหลอืผู้ป่วยอย่างเตม็ที ่(และอาจเกนิเลย) โดยที่
ไม่ค�านึงถึงสภาพแห่งตนที่เป็นเพียง “แพทยศาสตร์บัณฑิต” 

เป็นการที่แพทย์ซึ่งได้ถือว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในทางการแพทย์ 
ให้การด�าเนินการทางการแพทย์กับผู้ป่วยแล้ว แม้ว่าจะเห็นได้ว่าอยู่ในกรอบแห่งการ
ที่จะสามารถด�าเนินการได้ (โดยการประเมินแห่งตน) แต่แท้ที่จริงแล้วอาจเข้าข่าย 
ในเกณฑ์แห่งผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขา 

ตัวอย่าง :
การท่ีแพทย์ได้ท�าการตรวจผู้ป่วย 

ทีไ่ด้รบับาดเจบ็ทีต่า พจิารณาแล้วเห็นว่า
เป็นเพียงการบาดเจ็บแต่เพียงภายนอก
ชนดิตืน้ๆ (Corneal Abrasion) ด้วย โดย
อาจเป็นการประเมินท่ีไม่ถูกต้องเพราะ 
ผู้ป่วยกลับได้รับอันตรายท่ีร้ายแรงกว่า 
เช่น มกีารฉกีขาดของกระจกตา (Cornea) 
หรือมีการบาดเจ็บของส่วนต่างๆ ภายใน
ลูกตา (Eye globe) แต่แพทย์ให้การ
รักษาโดยมิได ้มีการปรึกษาหรือให ้ 
ค�าแนะน�ากับผู ้ป่วยให้ท�าการปรึกษา 
“จักษุแพทย์” ในเวลาต่อมา จนเมื่อเกิด
สภาวะแทรกซ้อนขึ้น ผู้ป่วยไปรับการ
ตรวจรักษากับจักษุแพทย์และเห็นว่า 
แพทย ์ ให ้การรักษาไม ่ เป ็นไปตาม
มาตรฐาน ท�าให้แพทย์ต้องมีกรณีพิพาท
กับผู้ป่วยและญาติ เป็นต้น

ในสถานการณ์ปัจจบุนัการท่ีแพทย์ 
(พ.บ.) ถูกมองว่าเป็นแพทย์ที่ยังไม่ม ี
ความรู ้ทางการแพทย์นัก จึงอาจเกิด
ปัญหาและอุปสรรค์ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมได้ ซึ่งแพทย์สมควร 
ต้องรับรู้รับทราบไว้บ้าง 

สรุป
การทีแ่พทย์ให้ความสนใจแต่เพยีง

วิชาการทางการแพทย์โดยมิได้ให้ความ
สนใจในเร่ืองอื่นๆ ท่ีอาจเกี่ยวข้องกับ 
ตวัเองเมือ่ตนเองต้องออกปฏบิตังิานเป็น
แพทย์ (ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม) แล้ว 
อาจมีผลกระทบต่อตนเองได้ แพทย์จึง
สมควรยิ่งท่ีจะต้องให้ความสนใจในเรื่อง
อื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแห่งสังคม 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพเวชกรรม
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ขอต้อนรับน้องๆ ทุกท่านเข้าสู่วงการแพทย์ ในฐานะเพ่ือนร่วมวิชาชีพ.... 
พวกเราทุกคน หมอใหม่ มีศักดิ์ และศรี เท่ากันกับตัวกระผม... เราทุกคนมุ่งม่ัน 
จนจบแพทยศาสตร์บัณฑิต มาร่วมเป็นก�าลังของชาติ ร่วมกันดูแลให้สุขภาพของ
ผู้ป่วยของเราดีขึ้น ผมขอชื่นชมทุกท่านครับ

พวกเรารุ่นนี้ เป็นรุ่นพิเศษ จบแพทย์มาในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
(COVID-19) ... สถานการณ์นี้ท�าให้เรารู้และซึมซับความจริงหลายเรื่อง อาทิ แพทย์
เป็นบุคลากรที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง แพทย์ได้ใช้ความสามารถของตนเองใน
บทบาทวิชาชีพ ในการช่วยทั้งรักษา ป้องกัน ชี้น�า ทุกท่านได้ท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 
สง่าผ่าเผย และเป็นที่ยอมรับของสังคม กระผมอยากเชิญชวนพวกเราให้เห็นข้อเท็จ
จริงนี้ และภูมิใจ ตลอดจนช่วยกันธ�ารงความศักดิ์สิทธิ์แห่งวิชาชีพ สืบไป

ขออวยพรให้เพื่อนร่วมอาชีพหมอใหม่ทุกท่านผ่านประสบการณ์ในชีวิต
การเป็นหมอที่ดี เรียนรู้บทเรียนจากข้อผิดพลาด และมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง เพ่ือท่ีเราจะได้ร่วมกันท�าบุญ 
ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากโรคภัยไป
ด้วยกัน ให้วงการแพทย์ยังสามารถคง
ความเป็นที่ไว้ใจ และเชื่อถือของคนไทย 

ทุกคนทุกระดับชั้น

แสดงความยินดีกับหมอใหม่

น�ยแพทย์อดุลย์
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ขอแสดงความยินดีกับหมอใหม่ 
ทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายให้มาแนะน�า  
การวางแผนการออม การลงทนุ การบรหิารเรือ่ง
เงินๆ ทองๆ เป ็น มุมมองส ่วนตัว จาก

ประสบการณ์การบริหารพอสังเขปดังนี้
1. การเลอืกซือ้รถยนต์แบบไหนราคาเท่าไหร่ด ีหมอใหม่ทกุคน หากมรีถแล้ว

ก็อยากได้ใหม่ คนยังไม่มีก็อยากมีเป็นสิ่งแรกเมื่อเรียนจบ สูตรของผู้เขียนอาจจะ 
ย้อนศรไม่เหมือนคนทั่ว ๆ ไป คนทั่วไปก็มองว่าตนเอง มีเงินดาวน์เท่าไหร่ และพอมี
ก�าลังผ่อนเดือนละเท่าไหร่ที่ผ่อนไหว เช่น รายได้ รวม 50,000 บาท (คิดในใจ 
ลอยๆ ว่า) ขอผ่อนรถ 20,000 บาท เหลือใช้ 30,000 บาท เป็นต้น สูตรของผู้เขียน
คือ ซื้อรถราคาเท่ากับ 6 เท่าของรายได้ต่อเดือน เป็นตัวเลขท่ีเหมาะสมอนุญาต 
ผ่อนปรนสงูสดุคอื 12 เดอืนของรายได้ ถ้ารายได้ 50,000 บาท กซ้ื็อรถราคา 300,000 
บาท ซึ่งแน่นอนต้องเป็นรถมือสอง ที่ต้องเซ็ตสูตรนี้ เพราะรถยนต์โดยเฉลี่ยแม้เป็น 
รุ่นยอดนิยมที่ 5 ปี ราคาจะเหลือครึ่งนึง และที่ 10 ปี ราคาเกือบเป็นศูนย์ ตัวเลขนี้
ท�าให้เรามีรายจ่ายค่ารถคงที่ (ตลอดชีพ) ที่ 5% ต่อเดือน หรือ 10% ต่อเดือนของ 
รายได้ เมื่อเลือกซื้อรถราคา 6 เท่าและ 12 เท่าของรายได้ต่อเดือนตามล�าดับ ขอย�้า!!! 
เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ตลอดชีวิต เพราะในที่สุดเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี ลองไปค�านวณดู

2. การเลือกซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดี คนส่วนใหญ่มองบ้านเป็น สินทรัพย์เป็น
สมบัติเพื่อเก็บ เผื่อราคาขึ้น เพื่อให้ลูกให้หลาน จึงทุ่มเทกับบ้านเต็มที่เท่าไหร่เท่ากัน 
หากไม่มองเร่ืองความพราวความภูมิใจแล้ว ผู้เขียนบอกว่า บ้านเป็น “ค่าใช้จ่าย”  
ลองดูดังนี้ คือ ถ้าเราซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมราคา 10 ล้านบาท หากเราน�าเงิน  
10 ล้านบาทไปลงทุน ชนิดที่มีความมั่นคง ผสมกันทั้งตลาดทุน ตลาดเงินพันธบัตร
ต่างๆ ตัวเลข 7% ต่อปี เป็นเรื่องปกติ ผลตอบแทน 700,000 บาท หรือ 2,000 
บาทต่อวัน ทุกครั้งที่กลับบาน เปิดประตูเท่ากับทิ้งเงิน 2,000 บาท ที่ถังขยะ
หน้าบ้านทกุวนั ลองคดิดอูกีด้านหนึง่ของเหรยีญ หากตดัเรือ่งความภมูใิจแล้ว 
บ้านจึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย คนฝรั่งจึง “เช่า” คุ้มกว่า เอาเงินก้อนไปลงทุน
อย่างอื่น ให้ผลตอบแทน 10-15% เป็นเรื่องปกติ

แนะนำาการวางแผนการเงิน 
การออม การลงทุน

นท.นพ.ธน�ธิป ศุภประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยเลข�ธิก�รแพทยสภ�

3. การออมเงนิกบัประกนัชีวติอนั
นี้ให ้เริ่มซื้อเลยครับ เป็นการลงทุน 
เป็นการออมฝึกวินัย ให้หยอด Maturity 
ท่ียาวๆ ก็ดี Return จะสูงมาก ตอนนี้ 
ลดหย่อนภาษทีี ่100,000 บาท หากรายได้ 
ปีละ 1 ล้านบาท ให้ซื้อเต็มเพดาน

4. กองทุน SSF และ RMF อันนี้
ก็ซื้อเลย ซื้อปุ๊บเท่ากับได้เงินคืนทันที 
10-20-30% แล ้วแต ่ฐานภาษีของ 
แต่ละคน และยังมี Capital gain อีก 
ตั้งแต่ 10-15% ต่อปีเป็นเรื่องปกติ 
แนะน�าให้ซือ้เต็มเพดาน ตวัละ 15% ของ
รายสองตัวรวม 30% 

ในข้อ 3 และ 4 เป็น “The Must” 
ที่จะฝึกวินัยการออม Port รวมที่ 40% 
ของรายได้ขาเข้าแต่ละเดือน เงิน 60% 
ทีเ่หลอืเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายบ้าน รถยนต์ 
ท่องเที่ยว หรืออื่นๆ เช่น การลงทุนที่มี
ความเสีย่งสงู ทดลองท�าดูครบั ฝึกความ 
อดทนและอดกล้ันทางจิตใจ ขอให้
ร�่ารวยมีเงินเก็บและมีสันติสุขในชีวิต
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ก่อนอ่ืน ต้องขอแสดงความยนิดกีบัน้องๆ

หมอบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในวงการแพทย์ เป็นอนาคตของประเทศ น้องๆ 

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่จบในสภาวะสงครามโรค covid-19 

เป็นรุน่ทีจ่บในยคุ New Normal ซึง่แปลโดยราชบณัฑติสภาว่า “ฐานวถิชีวีติใหม่” 

เห็นไหมครับเพ่ิงจบมามาดๆ ก็เจอกับเรื่องที่พลิกต�าราแพทย์แทบไม่ทัน หาใน 

Google ก็ไม่เจอ น้องๆ คงได้ยินข่าวในหลายๆ ประเทศว่า หมอจบใหม่ต้อง 

ออกไปเผชิญกับการรักษาผู้ป่วย ทั้งที่ยังไม่ได้รับปริญญา นี่เป็นสภาวะสงคราม 

กลายๆ แต่พวกเรายังโชคดีมีอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นท่ีปรึกษา มีเวลาท่ีจะเตรียมตัว  

ได้เห็นแนวทางการรักษา มีเวลาศึกษาว่าเชื้อตัวนี้กลายพันธ์ได้หรือไม่ เช้ือตัวนี้

กระจายไปในอากาศได้อย่างไร จะมีวัคซีนเมื่อไหร่ แล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไร 

ไม่ให้ติดเชื้อนี้

ในการท�าเวชปฏบิติัของเรากเ็ช่นกนั สิง่ส�าคัญมากๆ คอื ขัอมลู เราจงึจ�าเป็นต้อง

ศึกษาทุกโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะในชีวิตของความเป็นแพทย์นั้น “ต้องเรียนรู้แบบ

ไม่มีทีส้ิ่นสุด” ตราบใดทีเ่รายงัท�าเวชปฏบิติัอยู ่เราจะต้องแสวงหาความรูแ้ละหตัถการ

ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้การท�าเวชปฏิบัติของเราอาจจะถูกตรวจสอบได้ 

ทุกเมื่อ ยิ่งในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องผลการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

ผลข้างเคียงจากการรักษาที่ไม่พึงประสงค์ เราจะต้องตอบค�าถามเหล่านี้และต้อง

อธบิายตามหลกัวชิาการให้ได้ว่า ท�าไมจึงรักษาเช่นน้ัน นอกจากนีย้งัต้องมปีระสบการณ์ 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และจะเก่งแต่วชิาการอย่างเดยีวกไ็ม่ได้ เราจะต้องเรยีน

รู้ศิลปะในการท�าเวชปฏิบัติด้วย จึงขอให้น้องๆ ทุกคน ยึดมั่นในค�าสอนของสมเด็จ 

ส�รถึงหมอใหม่ 2563

การแพทย์ในยุค COVID-19

พลตรีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.กิฎ�พล วัตนกูล
ผู้อำ�นวยก�รศึกษ�ต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภ�

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนกของพวกเราที่ทรงตรัส

ว่า การแพทย์นั้น “ต้องรู ้รอบ และ

รอบรู้”

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ยังมี

อีกเรื่องคือ การเก็บคะแนน CME เพื่อใช้

ต ่ออายุใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ในอนาคต น้องสามารถหาอ่านในเว็บไซต์

ของแพทยสภาได้ คะแนน CME ยังเป็น

หลักฐานส�าคัญ อย่างหนึ่งที่ตอบสังคมได้

ว่าเราไม่เพิกเฉยต่อการพัฒนาตนในการ

ท�าเวชปฏิบัติ

ในโอกาสนี้  ขอเป ็น ตัวแทน 

กรรมการบรหิาร ศนูย์การศึกษาต่อเนือ่ง 

ของแพทย์ แพทยสภา ขออาราธนา 

สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ในสากลโลกได ้ โปรด 

ดลบันดาล ให้น ้องๆ หมอทุกท่าน 

มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งกายและใจ  

ขอให้มคีวามสขุ และสนกุกบัการท�างาน

ในฐานะแพทย์ไทยตลอดไป
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ยินดีต้องรับน้องๆ แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ ปี 2563 เข้าสู ่ชวีติของการเป็น “แพทย์
อย่างเต็มตัว” ช่วงเวลาของการเพ่ิมพูนทักษะ
และการใช้ทุน รวม 3 ปีนั้น เป็นช่วงที่ สนุกปน

เหนื่อย และอาจจะมีท้อแท้ แต่ก็เป็นช่วงที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองในเรื่องของการ
ปรับตัว ทั้ง กับเพื่อนร่วมงานใหม่ สถานที่ใหม่ๆ หรืออาจจะต้องวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ที่เราไม่คุ้นเคย มีสิ่งหนึ่งในฐานะแพทย์รุ่นพี่ ที่เริ่มต้นแพทย์เพิ่มพูนทักษะครบ  
12 ปีที่แล้ว (2551) อยากจะฝาก คือ 

“สมรรถนะในการปรับตัว คือ 
ความส�าเร็จของชีวิต” 

ถึ ง แ ม ้ ว ่ า ก า ร อ อ ก จ า ก  
Comfort zone ในที่ๆ เรารู้จัก 
จะเป็นสิ่งที่กังวล แต่ก็อยากให้มอง
ว่าเป็น “โอกาส” ที่เราได้พิสูจน์ 
ตัวเองว่า ตลอดระยะเวลาที่เรียน  
ท�ากิจกรรมในโรงเรียนแพทย์ตลอด
อย่างน้อย 6 ปีน้ัน เราจะปรับมาใช้กับ 
การใช้ชีวิตประจ�าวันในฐานะแพทย์ได้
อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่อง “ท้าทาย” 

การปรับตัวอย่างหนึ่งที่อยากให้เรา focus มากๆ คือ เรื่องของ “การสื่อสาร” 
เพราะว่าพอเราจะเจอ กับคนใหม่ๆ ที่เรายังไม่รู้จักกัน ก็มีโอกาสที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เราท�า 
หรือว่าสื่อสารออกไป ดังนั้น หลักการของการสื่อสารที่อยากให้ยึดถือตลอด คือ

 “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” 
พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวงการ 

แพทย์ไทย เช่น เมื่อเพื่อนร่วมงาน ของเราท�าไม่เหมือนกับที่เราได้รับการสั่งสอน 
หรือว่าเรียนมา ก็ต้องถามเขาก่อนว่าท�าไม เหตุใด ถึงไม่ตรงกัน เพราะสิ่งที่เขาท�าแม้
ไม่ตรง แต่ไม่ใช่ไม่ถูกเพราะว่า หนทางสู่การรักษาอาจจะไม่ได้ มีหนทางเดียวตลอด
เวลา แต่ถ้าสมมติว่าที่เขาไม่ท�าไม่ถูกจริงๆ ก็ขอให้ “ยึดผลประโยชน์ของคนไข้เป็น
ศูนย์กลาง” ใช้วิชาความรู้ตาม Evidence-based ตาม Guideline ต่างๆ ประกอบ
กับการปรกึษารุน่พี ่หรืออาจารย์ทีเ่ชีย่วชาญกว่าเราให้ช่วยในการตัดสนิใจ เพราะแม้ว่า
เราจะจบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ตาม ความรู้ทางการแพทย์ก็ไม่ได้จบแค่วันนั้น 

ตัวอย่างที่ดี เช่น COVID-19 ท�าให้เราเป็นได้ว่า ความรู้ได้เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน  
เราต้อง Stay updated เนื้อหาทางการแพทย์ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าเกิดว่ามีความรู้ที่
ไม่ตรงกัน เราก็ updated ให้เพื่อนฟัง ท�าให้การแก้ปัญหาของผู้ป่วยรายเดียว ท�าให้
เกิดการเรียนรู้เป็นทีม เช่น จัด Conference เป็นต้น ก็จะท�าให้การแก้ปัญหาท่ี

การปรับตัว การสื่อสารอย่างไร 
สำาเร็จในช่วง New Intern

นพ.ภ�สกร วันชัยจิระบุญ
ผู้ช่วยเลข�ธิก�รแพทยสภ� 

เกี่ยวข้องการ Practice ที่ไม่ตรงกัน ให้
ตรงกันมากขึ้นได้ 

ท้ังนี้ นอกจากการส่ือสารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย ์ด ้วยกันเอง 
แล้วนั้น ยังมีการสื่อสารกับประชาชน 
ที่เราไปปฏิบัติงานด้วย เราต้องเข้าใจ 
ก่อนว่า เราไปใหม่ เป็นคนใหม่อายุน้อย
ทีส่ดุในสายงาน การทีป่ระชาชนทีอ่ยูเ่ดมิ 
จะยงัไม่ไว้ใจเราเป็นเรือ่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 

ดังนั้น สิ่งที่เราท�าสื่อสารออกไป ถึง
ประชาชน ถงึความเป็น “มืออาชพี” 

“ใจเย็น” “ใส่ใจ” คอืหลักการ 
ส� าคัญที่ ท� า ให ้ เร าสร ้ า ง 

“Trusted” ให้เกิดขึ้น 
ในใจของประชาชน และ
เมือ่เราเกิดเหตไุม่คาดฝัน 
หรื อมี ใ ค รที่ ตั้ ง ใจมา

ท�าร้ายเรา ประชาชนจะ
กลับมาปกป้องเราเอง

ระยะเวลา 3 ปี ของเพิ่มพูนทักษะ
และชดใช้ทุน มองตอนนีอ้าจจะคดิว่ายาว 
แต่ในความเป็นจริงแล้วสั้นนิดเดียว 
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ “รู้จัก
ตัวเองมากขึ้น” อยากให้ Challenge  
ตวัเอง ท�าสิง่ใหม่ๆ ทีอ่าจจะไม่ได้เกีย่วกบั
การแพทย์ ท�างานเชิงระบบ เช่น การ
พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานต่างๆ 
เพราะทักษะการจัดการทักษะการ
บริหารเหล่านี้ น้องๆ จะได้ใช้ในอนาคต
อย่างแน่นอน 

พี่ก็ขอให้ความดี ความต้ังใจดี 
ของน้องๆ ทุกคน ท�าให้ตลอด 3 ปีนี้  
มีแต่ความสุข สนุก และปลอดภัยจาก
ภัยอันตรายทั้งปวงครับ


