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บรรณาธิการแถลง
สงกรานต์มาถึงแล้ว สวัสดีปใ หม่ไทยค่ะและขอแสดงความยินดีกบั สมาชิกแพทยสภาใหม่ทกุ ท่าน
ช่วงสงกรานต์ แต่ละภาคคงมีประเพณีต่างๆ กัน นะคะ บก. เป็นคนพื้นเพอยู่ จ.เชียงใหม่ ตอนเล็กๆ
อยูก่ บั ตายาย ประเพณีสงกรานต์ หรือทีเ่ รียกว่า ประเพณีปใี หม่เมือง นัน้ ยิง่ ใหญ่ และสนุกมากส�าหรับเด็กๆ
เมือ่ เข้าเดือนเมษายน ดอกมะม่วงจะออกช่อ ผูใ้ หญ่จะบอกเราว่า ปีไหนมะม่วงติดช่อมาก ปีนนั้ จะมีลมร้าย
พัดมา ปลิดปลิวดอกมะม่วงให้หลุดลอยมากองเต็มโคนต้น มะม่วงจึงผลิตดอกออกช่อมากๆ เผื่อมรสุมมา
หากดอกมะม่วงเปรียบเป็นก�าลังกายก�าลังใจ มนุษย์เราก็คงต้องเตรียมก�าลังกายก�าลังใจไว้ให้มากๆ เผื่อ
มรสุมชีวิตที่บางทีพัดมารุนแรงโดยไม่ได้บอกได้กล่าว
ปีใหม่เมืองนั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน วันที่ 13 เมษายน เป็นวันสังขารล่อง ตั้งแต่เช้าก็มีเสียง
ประทัดดังก้องฟ้า ยายจะปลุกเด็กๆ ให้หอบผ้าผ่อนหมอนมุ้งผ้าปูที่นอน ไปท�าความสะอาด ให้สระผมเอา
ฤกษ์เอาชัย วัดจัดขบวนแห่พระพุทธรูปไปตามถนนหนทาง ให้ชาวบ้านรดน�า้ เป็นสิรมิ งคล วันที่ 14 เมษายน
เป็นวันเน่า ห้ามพูดไม่ดมี ฉิ ะนัน้ ปากจะเน่าตลอดปี วันนีย้ ายจะไปตลาด ซือ้ หมูสามชัน้ มาท�าแกงฮังเล เรียกว่า
วันดา คือ วันเตรียมข้าวของ ตอนบ่ายจะพากันแต่งชุดพื้นเมือง ขนทรายจากแม่น�้า ก่อกองทรายในวัด
ยายบอกว่าทุกวันเราเอาเม็ดทรายจากวัดติดเท้าออกมา การขนทรายคือการขอขมาลาโทษวัด งานนี้สนุก
มากเพราะตอนลงน�้าไปขนทราย ก็เล่นสงครามสาดน�้ากันระหว่างกลุ่ม เราจะเอาตุง คือ ธงกระดาษหลาก
สีซึ่งตัดเป็นรูปต่างๆ ปักกองทรายไว้ ตุงนี้ยายก็บอกอีกว่าต้องท�าหางยาวๆ เพราะจะช่วยน�าพาญาติพี่น้อง
เราที่สิ้นบุญขึ้นมาจากขุมนรก วันที่ 15 เมษายน เป็นวันพญาวัน เช้าไปวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม บ่ายไปด�าหัว
ผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ ซึ่งก็สนุกอีก เพราะแห่กันเป็นขบวน มีฆ้องกลองตีไปเต้นไปสาดน�้าไป ไปถึงบ้าน
คนที่จะด�าหัว ก็มอบข้าวของ รับพร แล้วอาบน�้าสระผมให้ด้วยน�้าขมิ้นส้มป่อย ท�ากันจริงๆ แต่บางคนก็ท�า
เป็นพิธี คือเอาน�้าขมิ้นส้มป่อยรดมือแทน วันที่ 16-17 เมษายน เป็นวันปากปี ปากเดือน แสดงว่าจะเข้าสู่
ปีใหม่ เป็นวันทานขันข้าว เอาอาหารไปถวายทานพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว คณะ
ศรัทธา คือชาวบ้านของแต่ละวัดจะเดินทางไปด�าหัววัดอื่นๆ เป็นการส่งเคราะห์ออกจากตัว เป็นอันจบ
ประเพณี
อันที่จริงส�าหรับเด็กๆ บ้านนอก ปีใหม่เมือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนทีเดียว ตอน บก. เป็นเด็ก ไม่มี
น�า้ ประปา ต้องตักน�า้ จากน�า้ บ่อ(ทางเหนือเรียกบ่อน�า้ ว่าน�า้ บ่อ) ซึง่ ไกลจากถนน หิว้ น�า้ มาสาดรดคนทีส่ ญ
ั จร
ไปมา ก่อนสาดเราจะอวยพรเป็นภาษาเหนือว่า ขอหือ้ ม่วนนักๆ เน้อเจ้า (ขอให้สนุกมากๆนะคะ) นัน่ แหละ
คือ ความสุขของเรา แต่จะสนุกมากขึ้นหากเจอรถเล่น คือ รถสามล้อที่บรรทุกคนและน�้า เตรียมมาเล่นน�้า
กับเรา ยืนหยัดสาดน�้าสู้กัน เมื่อ บก. โตขึ้นจึงรู้ว่า การเห็นคนอื่นมีความสุข ท�าให้เรามีความสุขด้วย และ
จะสุขมากไปอีก ถ้าเขาให้ความสุขเราตอบแทน (คือ สาดน�้าเรา)
คงเปรียบประดุจหมอกับคนไข้นนั่ แหละค่ะ เรามีความสุขเมือ่ เห็นคนไข้มคี วามสุข และมีความสุข
มากขึน้ เมือ่ คนไข้เห็นคุณค่า และมอบความสุขให้กบั เราไม่วา่ จะเป็นค�าพูดหรือกิรยิ าท่าทางทีข่ อบคุณ
ด้วยความรักและปรารถนาดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)
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ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
บรรณาธิการอ�านวยการ

ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

บรรณาธิการ
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
กองบรรณาธิการ
รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ุ
นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
นพ.สุชาติ เลาบริพัตร
น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
นางพลอยรัตน์ พวงชมภู
นางสาวกรองแก้ว พรหมะวัน
เจ้าของ
ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา
ที่อยู่ : อาคาร 6 ชั้น 7
ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1886
โทรสาร 0-2591-8614-5
E-mail : prtmc.tmc@gmail.com
Website : www.tmc.or.th

ด้วยพระบารมีปกเกล้า
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ในฉบับนี้
ขอน�าท่านสมาชิกและประชาชนคนไทย
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

วันจักรี และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493 และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการของ ในครั้งนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” จึงถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันฉัตรมงคล จนบัดนี้ได้ 66 ปี หากนับตั้งแต่เริ่มครอง
ราชย์ในปี พ.ศ. 2489 นับได้ 70 ปีแล้ว มหาชนชาวไทย รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทุกคน ล้วนมีความสุข
ความร่มเย็น ที่ได้อยู่อาศัย ท�ามาหากินบนแผ่นดินไทย อย่างไม่สามารถจะหาผืนแผ่นดินอื่นใดเสมอเหมือนได้ ทั้งนี้ เป็นเพราะ
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินตลอด
มาโดยมิวา่ งเว้น โดยจะเป็นไปเพือ่ ปากท้องของประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูด่ ขี นึ้ มีความสุขสบายขึน้ พระองค์
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หรือหมู่บ้านชาว
เขาท�าให้บา้ นเมืองของเรามีความผาสุกร่มเย็น ประชาชนเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน มีความสามัคคี ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ให้ถูกท�าลาย ประเทศมีความมั่นคง และมั่งคั่งสมบูรณ์
ขอพวกเราสมาชิกแพทยสภา และประชาชนไทยทุกคนพร้อมใจกัน ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์
ทรงพระเจริญ และขอให้พวกเราตั้งจิตที่จะท�าความดี ท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ด้วย
อีกประการหนึ่ง ขอเชิญทุกคนร่วมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นต้นราชวงศ์จักรี
ในวันที่ 6 เมษายน วันที่ระลึกของราชวงศ์จักรี คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ด้วยในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบปรามพวกกบฏ ทีก่ อ่ เหตุจลาจลขึน้ ในกรุงธนบุรี
ได้ส�าเร็จ และเสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นับเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงสร้าง
กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนทุกวันนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธานของพระองค์อย่างชัดเจนในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2325 ว่า
“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
ปองกันขอบขัณฑเสมา รักษาประชาชนและมนตรี”
ด้วยพระบารมีและพระราชกรณียกิจในการปกป้องชาติให้พ้นจากการรุกรานของศัตรู คือ พม่า การสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ให้งดงาม เป็น
ศรีสง่าแก่ชาติ วางระเบียบการปกครอง สร้างวัดวาอาราม สังคายนาพระไตรปิฎก สร้างวรรณกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทัง้ หมดนีท้ า� ให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่น
มั่นคง ประชาชนมีขวัญก�าลังใจ ร่วมใจกันสร้างชาติไทยจนวัฒนาถาวรถึงปัจจุบัน ชาวไทยทุกคนล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ
พระองค์และพระราชวงศ์จักรี
อนึ่งในวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่ง
พระราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงรอบรู้กิจการบ้านเมืองเป็นอย่างดี ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมาย และการปกครอง ทรงเชี่ยวชาญการค้าส�าเภาเป็น
อย่างยิ่ง ท�าให้มีเงินใช้ในการทะนุบ�ารุงประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และที่ส�าคัญทรงพระราชทานเงินที่เหลือจากการค้าขายส�าเภามาเก็บใส่
ใน “ถุงแดง” ไว้แก้วิกฤตของประเทศ ด้วยพระองค์ยังทรงเห็นการณ์ไกล จากอันตรายของชาวตะวันตกที่มีต่อชาติไทย และประชาชนคนไทยและ
เงินดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้แก้ไขปัญหาการรุกรานของฝรั่งเศสในรัชกาลที่ 5
ด้วยพระราชกรณียกิจ ที่มีคุณต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย พวกเราจึงควรร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ในวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ด้วยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ และน�าเอาความรู้ ความสามารถ มาช่วยเหลือประเทศให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติต่างๆ

รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปยพันธ์ุ
หมายเหตุแพทยสภา
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ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ต้อนรับแพทย์ ใหม่
ขอต้อนรับและแสดงความยินดีต่อสมาชิกใหม่ของแพทยสภา คนที่เรียนจบเป็น
แพทยศาสตรบัณฑิตจากทีใ่ ดก็ตามยังไม่สามารถให้การรักษาดูแลผูป้ ว่ ยในประเทศไทย
ได้จนกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงเป็นใบที่ส�ำคัญที่สุดในการเป็นแพทย์ ในปี พ.ศ. 2558
มีแพทย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมใหม่ 2,545 คน จบจากในประเทศ
2,489 คน จบจากต่างประเทศ 56 คน แนวโน้มจ�ำนวนที่จบแพทย์จะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่
จ�ำนวนประชากรก�ำลังจะลดลงใน 5 ปีขา้ งหน้า รัฐบาลไม่มตี ำ� แหน่งเพียงพอทีจ่ ะบรรจุแพทย์
เป็นข้าราชการได้หมด เพราะฉะนั้น เราจะต้องกลายเป็นลูกจ้าง พนักงานราชการหรือ
ไปท�ำงานอิสระในภาคเอกชน เมื่อมีแพทย์จ�ำนวนน้อยเราต้องการให้แพทย์ท�ำหน้าที่เป็น
แพทย์ทั่วไปรักษาได้ทุกโรค แต่เมื่อมีแพทย์มากขึ้นแพทย์ต้องกลายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมากขึน้ เนือ่ งจากประชาชนมีความคาดหวังสูงและมีการฟ้องร้องมากขึน้ ความรู้
ทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนไม่มใี ครรูท้ กุ อย่าง ฉะนัน้ เราต้องมีการศึกษาต่อเนือ่ ง
และต้องท�ำงานเป็นทีม แพทย์จะต้องมีความสามัคคีในหมู่วิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ลดละ
ความอิจฉาริษยา ช่วยเหลือกันในทางที่ถูกต้อง
ผมอยากให้แพทย์ทุกคนมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมที่ดี เป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนและสังคม มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน องค์กรของแพทย์มีความเป็น
กลางไม่ฝักใฝ่ในการเมือง แต่พวกเราจะยืนอยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อผล
ประโยชน์ของประเทศชาติ ขอให้พวกเรามีความกล้าที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง แพทย์เป็น
อาชีพที่ประชาชนให้ความเชื่อถือมากที่สุดถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามโจมตีต่างๆ นานา
โดยไม่เป็นความจริง แพทย์จะต้องสามารถปรับตัวฟืน้ จากความเศร้าหมองและความเครียด
ได้ในเวลารวดเร็ว เมื่อล้มก็สามารถลุกขึ้นได้ในเวลารวดเร็วเหมือนตุ๊กตาล้มลุก
แพทย์จะต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เดือดร้อน มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือ
ผู้ที่เดือดร้อนด้วยความจริงใจ เมื่อเราจบใหม่เราถูกส่งไปท�ำงานในที่ห่างไกลจากครอบครัว
และญาติพี่น้อง ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่
เราจะต้องอยู่อย่างพอเพียง มีเวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัว อย่าหาเงินจนลืมให้เวลา
กับคนใกล้ตัว เงินทองมีมากเท่าใดเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ เราจะต้องมีความกตัญญูต่อ
พ่อแม่และผู้มีพระคุณ ให้เวลากับครอบครัวและบุตร เราจะมีความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน
เพียงใดแต่ถ้าครอบครัวและบุตรหลานล้มเหลวก็ต้องถือว่าชีวิตเราล้มเหลว
ขอให้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายช่ ว ยคุ ้ ม ครองให้ แ พทย์ ทุ ก คนรวมทั้ ง ครอบครั ว
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ท�ำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่
การงานและประสบความส�ำเร็จในสิง่ ทีป่ รารถนา มีจติ ใจทีส่ งบสุข ไม่มศี ตั รูและห่างไกล
จากการฟ้องร้องทั้งปวง
หมายเหตุแพทยสภา
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นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

แม่จัน แม่สาย เชียงรายสัญจร
ถึงการฟองร้องอาญาแพทย์ ได้อย่างไร

เมื่อสิบปที่แล้วแพทยสภาเคยไปที่ จังหวัดเชียงราย เพื่อท�า
โครงการ Patient Safety ร่วมกับสภาการพยาบาล สภาเทคนิค
การแพทย์ สภาเภสัชกรรม ตอนนัน้ ทัง้ 4 สภาได้รว่ มมือกันท�าประชาพิจารณ์ทั้ง 4 ภาค เพื่อหาข้อสรุปว่าจะสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วย
อย่ า งไร โดยเฉพาะในเรื่ อ งยาและการให้ เ ลื อ ดอย่ า งปลอดภั ย
(Medication Error) ในช่วงที่อยู่เชียงรายขณะนั้น มีเรื่องที่แพทย์
จากทางใต้ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจ�าคุก กรณี อ.ร่อนพิบูลย์ เป็นข่าว
พอดี ถือว่าเป็นกรณีทสี่ นั่ สะเทือนวงการแพทย์เป็นอย่างยิง่ ส่วนครัง้ นี้
แพทยสภาไปเยี่ยมแพทย์ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจ�า
จั ง หวั ด ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ พบประชาชนเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในเรื่องการท�างานของแพทย์ และ
ในโอกาสเดียวกัน ได้รวบรวมของบริจาค ทั้งในและต่างประเทศ เป็น
จ�านวนเงินเกือบ 3,000,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการ เด็ก และ
ผูย้ ากไร้ ในวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ซึง่ ถือว่าโชคดีมากอากาศเย็น
ลงอย่างฮวบฮาบด้วยมวลมหาความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยพอดี เป็นที่ชื่นใจของคณะกรรมการ
แพทยสภา มากกว่า 10 ท่าน และเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติงาน
เช้าวันที่ 27 ณ โรงพยาบาลแม่จนั คณะกรรมการแพทยสภาได้รบั
การต้อนรับจาก สสจ. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่จัน และ พญ.สุดาณี
บูรณเบญจเสถียร (หมอเซียง) นักเขียนรางวัล “ชมนาด” ผู้โด่งดัง
ช่วงปีที่ผ่านมา แต่เธอโด่งดังมาก่อนหน้านั้นในกรณีถูกฟ้องอาญาจาก
การท�าคลอดจนสุดท้ายโจทก์ถอนฟ้อง เธอจึงได้เขียนหนังสือเล่าถึง
เหตุการณ์ และความรู้สึกทุกรูปแบบที่ประดังเข้ามาในชีวิตเธอในขณะที่
ถูกฟ้องร้อง คุณหมอสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์และอารมณ์ได้อย่าง
ดีเยีย่ มจนได้รบั รางวัลดังกล่าว และสามารถท�าให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนกับแพทย์ได้ระดับหนึ่ง ในที่ประชุม มีประเด็นที่แพทยสภาได้
รับฟังจากทีป่ ระชุม คือ ทัศนคติของแพทย์รนุ่ ใหม่ไม่คอ่ ยอดทน หลีกเลีย่ ง
ไม่สนใจสาขาทีต่ นเองไม่ชอบ และไม่คดิ ทีจ่ ะท�า อีกประเด็นหนึง่ คือ ขณะนี้
การคลอดที่โรงพยาบาลแม่จัน ยังท�าคลอดตามปกติ แต่ไม่ท�าการผ่าตัด

คลอดแล้ว จากประเด็นที่เคยถูกฟ้องนั่นเอง ซึ่งการคลอดยังเป็นปัญหา
ของโรงพยาบาลชุมชนทัง้ ประเทศ บางทีก่ ไ็ ม่ทา� การคลอด เพราะมีความ
เสีย่ งมากมายหลายขัน้ ตอนเหลือเกิน ซึง่ ทราบว่าขณะนีร้ าชวิทยาลัยสูตฯิ
ก�าลังให้ค�าแนะน�าแก่กระทรวงสาธารณาสุขต้องจัดระบบการคลอด
อย่างไร โรงพยาบาลอ�าเภอบางแห่งควรที่จะเป็นศูนย์ในการคลอด 2-3
ที่หรือไม่ ต่อ 1 จังหวัด เพื่อที่จะได้มีทรัพยากรสูติแพทย์และเครื่องมือ
อย่างพอเพียงส�าหรับจังหวัดนั้น อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข อาจจะ
ร่วมกับแพทยสภาประกาศเกณฑ์ทจี่ ะสามารถท�าคลอดได้ในแต่ละระดับ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดทั้งผู้ให้การรักษาและประชาชน
ตอนบ่าย ณ โรงพยาบาลแม่สาย ต้องขอบคุณ นพ.สุระ คุณคงคาพันธ์ ท่านผูอ้ า� นวยการทีเ่ ลีย้ งต้อนรับมือ้ เทีย่ งด้วยบรรยากาศ Mountain
View ผสมกับอุณหภูมทิ เี่ ย็นสบายมากๆ และข้าวซอยทีอ่ ร่อยไม่มวี นั ลืม
มีความลับอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากที่ได้คุยกัน พบว่า ผู้อ�านวยการชื่นชอบ
บิ๊กไบค์เหมือนผมเลย แต่ไม่เคยไปไหนไกล เพราะกลัวเหมือนกัน ขี่แบบ
กินลมชมวิว รับประทานอาหารเสร็จแล้วปฏิบตั ภิ ารกิจต่อทันที อันดับแรก
แพทยสภาร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กราชนครินทร์ น�าโดย นพ.สมัย
ศิริทองถาวร มอบอุปกรณ์ส�าหรับผู้พิการและรถเข็นที่ได้รับบริจาค
มาจากต่างประเทศมูลค่าไม่ตา�่ กว่า 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ ต้องขอขอบคุณ
โรงพยาบาลสมุทรปราการที่ส่งเจ้าหน้าที่นักกายภาพ มาช่วยกันปรับ
แต่งรถเข็นจนสามารถใช้ได้กบั ทุกสรีระของผูพ้ กิ าร โดยท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานร่วมเปิดงานโครงการ พิธีมอบอุปกรณ์
การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ อีกช่วงหนึ่งเป็นการมอบกระเปายังชีพ
ให้แก่เด็กผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ เป็น
จังหวะที่ดีมากทีใ่ นกระเปายังชีพ มีผา้ ห่ม ชุดกันหนาว ถุงเท้า และขนม
จ�านวน 100 ชุด เด็กสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ถ้าได้เห็น
แววตาและความรูส้ กึ ของเด็ก ซึง่ แสดงออกถึงความดีใจและขอบคุณเป็น
อย่างยิง่ แล้ว หลายคนคงรูส้ กึ ชืน่ ใจทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม ซึง่ ของบริจาคส่วนใหญ่
มาจากมูลนิธิการกุศล Act now จากต่างประเทศ มูลค่า 200,000 บาท
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หลังจากนัน้ แพทยสภาพบประชาชน เสวนาร่วมกับ อสม. และประชาชน
ประมาณ 200 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของแพทยสภา
และภารกิจในการคุ้มครองประชาชนของแพทยสภา ได้รับความสนใจ
และมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี
28 มกราคม ณ ท่าขี้เหล็ก วัดสายเมือง ประเทศพม่า หลังจาก
ข้ามด่านมาช่วงสาย ได้ไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาส ครูบาแสงหล้า
ซึ่งเป็นพระที่มีผู้เคารพนับถือทั้งฝังไทยและฝังพม่า มีความแตกต่างกัน
ระหว่างค�าว่าครูบา ระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน ในอีสานถือว่าเป็น
พระบวชใหม่ไม่เกิน 10 ปี หลัง 10 ปี ให้เรียกพระอาจารย์ แต่ครูบาทาง
เหนือและพม่า หมายถึง พระที่บวชมานานแล้ว มีอาวุโส เป็นที่เคารพ
นับถือ ครูบาแสงหล้าให้ความเมตตาจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง ได้เทศน์ และ
สนทนาธรรมด้วยจริยวัตรที่งดงาม หลังจากนั้นได้มอบเครื่องลางให้แก่
ทุกคนเป็นทีช่ นื่ ใจ ชาวคณะได้รวบรวมเงินบริจาค ประมาณ 26,000 บาท
มอบให้แก่วัด หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปที่สถานสงเคราะห์
คนชราและเด็กซึ่งอยู่ในอุปถัมภ์ของวัด ได้พบคนชราและเด็กอีกกว่า
ร้อยคนที่มารอรับของบริจาคด้วยความหวังและกระวนกระวาย มีการ
มอบกระเปายังชีพแก่เด็ก และคนชรา รวมทัง้ รถเข็น 4 คัน ให้แก่ผพู้ กิ าร
แววตาของผู้ที่ได้รับรู้สึกยินดีและขอบคุณอย่างเห็นได้ชัด ชาวคณะได้
รวบรวมเงินท�าบุญให้กับสถานสงเคราะห์คนชราและเด็ก จากสภาพ
ที่เห็นนั้นท�าให้เกิดความรู้สึกร่วมกันของชาวคณะที่อยากจะให้การ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงรวบรวมเงินได้อีกกว่า 20,000 บาท มอบให้แก่
สถานที่ แ ห่ ง นี้ โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า เงิ น ที่ ใ ห้ ไ ปนี้ จ ะตกถึ ง ผู ้ ที่ ส มควรได้ รั บ
การช่วยเหลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขอให้อานิสสงที่ได้ร่วมกันท�า
ในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ปรารถนา
29 มกราคม ถือโอกาส กินลมชมวิวช่วงเช้าสักหน่อยที่พิพิธภัณฑ์
บ้านด�า ซึง่ ได้พบคุณค่าและศิลปะวัฒนธรรมของเชียงราย ได้เห็นผลงาน
ของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี สะท้อนให้เห็นอัฉริยภาพของ
ท่าน ต่อจากนั้นเดินทางไปไร่บุญรอด นึกไม่ถึงว่าเป็นสถานที่โล่งกว้าง
และสวยงามสามารถทอดสายตาได้อย่างไกล ขนาดพื้นที่ 8,000 ไร่
มีจุดชมวิว และจุดถ่ายรูปที่สบายตามากๆ รู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้น จึงเดินทาง
ต่อไปรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตอนบ่ายได้พบกับการต้อนรับจาก โรงพยาบาลและองค์กรแพทย์ที่อบ
อุน่ มากๆ น�าโดยท่านผูอ้ า� นวยการ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล และประธาน
องค์กรแพทย์ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์เขต 1 นพ.ธ�ารงค์ สมบุญตนนท์
จากการน�าเสนอการท�างานขององค์กรแพทย์ พบว่าเป็นองค์กรที่อบอุ่น

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี การประชุมแต่ละครัง้ มีแพทย์เข้าร่วมไม่ตา�่ กว่า
50-60% และได้พดู ถึงการส่งต่อผูป้ ว่ ยทีไ่ ร้รอยต่อ (Seamless) โดยผ่าน
โครงการน�าร่อง “โฮงยาไทยสัญจร” ที่แพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัด
จะไปพบกับแพทย์โรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาล ซึง่ จะให้ครบภายใน
ปีนี้ คณะกรรมการแพทยสภาไม่พบความขัดแย้งหรือรอยสะดุดในการ
อยู่ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ต้องขอ
ชืน่ ชมว่าเป็นจังหวัดทีม่ กี ารท�างานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว ในทีป่ ระชุม
มีการพูดถึงประเด็นทางการแพทย์มากมายสรุปได้ดงั นี้ แพทย์ทมี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพ เพี้ยน สามารถจัดการได้อย่างไร ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องที่
เหมือนกันทุกที่ที่ผมได้ไปรับมา คือ เรื่องการฟ้องร้อง ยังเป็นประเด็นที่
หมอเราให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ มาตลอดมากกว่า 10 ปี แต่ละ
ประเด็นได้มีการน�าเสนอในกรรมการแพทยสภาเพื่อหาทางที่จะช่วยลด
ปัญหาที่เราได้รับการสะท้อนมาจากพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามคงใช้เวลา
พอสมควร เนื่องจากบางประเด็นไม่ใช่อ�านาจแพทยสภาโดยตรง
จะเห็นได้วา่ แพทย์ไทยยังกังวลเรือ่ งการถูกฟ้องร้อง โดยเฉพาะ
คดีอาญาทั้งในภาครัฐ เอกชน ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ สมาชิก
แพทยสภาตกอยู่ในความกังวลนี้เหมือนกันทุกคน ผมเองก็เข้ามา
ท�างานในกรรมการแพทยสภา ส่วนหนึ่งด้วยเหตุผลนี้เช่นเดียวกัน
ผมเคยคุ ย กั บ กรรมการแพทยสภา และกลุ ่ ม แพทย์ ที่ มี ค วามเห็ น
เช่นเดียวกัน ก็ได้พยายามผลักดันให้มีการออกกฎหมาย เพื่อให้การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นไม่ต้องรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นกรณี
เจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เราได้เสนอแนวคิดและความ
เห็นนี้ต่อสาธารณชนและนักกฎหมายมาโดยตลอด รวมถึงเขียนเป็น
นโยบาย เราทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น
ในประเทศนี้ แต่ครั้งนี้เราจะมีโอกาสอีกครั้งที่จะได้แก้ไข พ.ร.บ.
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 โดยที่คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้
ร่างแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมฯ พ.ศ.... โดยตั้งคณะท�างานเพื่อ
ผลักดันกฎหมายนี้ ซึ่งผมเป็นประธาน เราได้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.
ใหม่ให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอผ่าน
ครม. และเข้าสภาตามล�าดับ โดยมีประเด็นแก้ไขอยู่ทั้งหมด 5-6
ประเด็นใหญ่ ประเด็นที่กล่าวถึงนี้จะอยูท่ มี่ าตรา 7 ภาระตอนนี้ คือ
ท�าอย่างไรให้รา่ ง พ.ร.บ. นีผ้ า่ นสภา ในสมัยนี้ซึ่งมีเวลาอีกไม่ถึง 2 ป
แล้วได้อย่างไร ขอพลังก�าลังใจจากสมาชิกแพทยสภาทุกท่านที่เห็น
ด้วยครับ
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แด่แพทย์ ใหม่ด้วยรู้และรัก

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
(chanwalee@srisukho.com)

ฉันเดินไปที่ตึกไอซียู รู้สึกในทันทีว่า ขาของฉันหนักขึ้นๆ หัวใจ
ของฉันร�่ำร้องว่า “ไม่อยากไป ไม่อยากไป” เมื่อเดินไปถึงขั้นบันได
ที่จะเดินขึ้นห้องไอซียู หัวใจฉันสั่นรัว ฉันยกมือขึ้นกุมหัวใจตนเอง
ท่องบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทงั้ หลาย และให้ตนเอง “สัพเพ
สัตตา อะเวราโหนตุ อัพพะยาปัชณาโหนตุ... อะหังอะเวโร โหมิ อะหัง
สุขิโต โหมิ อะหังอัพพะยาปัชณา โหมิ สุขีอัตตานัง ปะริหะรามิ”
กระนัน้ ขาก็ไม่ยอมก้าวเท้าขึน้ บันได ฉันบอกตนเองว่า “สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
เอากลับคืนไม่ได้ ฉันใด เมื่อเกิดแล้ว ก็ต้องท�ำให้ดีที่สุดฉันนั้น” ฉันเอา
มือจับราวบันได เดินขึ้นไปทีละก้าวๆ ไปถึงประตูห้องไอซียู พยาบาล
ไอซียูโผล่หน้าเข้ามาทักว่า “หมอมาดูคนไข้หรือ” แค่นั้นฉันก็สะดุ้ง กลัว
พยาบาลจะบอกว่าคนไข้อาการทรุด แต่เธอก็ไม่พดู อะไร ฉันถามว่า “แซ็ด
ดีไหม” แซ็ดย่อจาก Oxygen Saturation ความเข้มข้นของออกซิเจน
ในเลือด “ปกติ” พยาบาลตอบ ปกติตอนนี้ ต่อไปจะเป็นอย่างไร ความ
กังวลท�ำให้คิดไป
ฉันเดินไปดูคนไข้ ทีน่ อนอยูบ่ นเตียงไอซียู เธอเป็นหญิงวัยกลางคน
อายุ 59 ปี แขนขามีสายต่างๆ ห้อยพะรุงพะรัง ปากคาบท่อหายใจ เสียง
เครื่องช่วยหายใจตีเป็นจังหวะ ดังก้องราวกลองรัวเข้าห้องหัวใจของฉัน
น�้ำตาฉันซึมสองตา สองมือพนม ยกมือไหว้เทวดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลก พระคุณครูบาอาจารย์ และปวงความดีที่ฉันได้เคยกระท�ำ
ได้โปรดคุ้มครองคนไข้คนนี้ให้รอดชีวิตด้วยเถอะ
สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิต ได้เกิดกับฉันและคนไข้ 2 วันที่ผ่านมา...
ป้ากุหลาบ (นามสมมุติ) อายุ 59 ปี มาหาฉันด้วยเรื่องมีเลือดออก
กะปริบกะปรอยจากช่องคลอดมา 1 เดือน หลังจากหมดประจ�ำเดือน
ไปแล้ว 10 ปี ป้าเรียกตนเองว่าป้า ดูเป็นคนอารมณ์ดี หลังจากตรวจ
ภายใน และตรวจทางอัลตร้าซาวนด์แล้ว ป้าคุยกับฉันว่า “มีประจ�ำเดือน
แสดงว่าป้าจะกลับมาเป็นสาวใหม่หรือเปล่านะหมอ” ฉันหัวเราะตอบ
“ไม่เป็นสาวหรอก โพรงมดลูกป้าหนามาก มันจะเป็นหนึง่ ในสองของโรค
ต่อไปนี้ คือ หนึ่งเป็นมะเร็ง และสองไม่ใช่มะเร็ง จะรู้ว่าเป็นอะไรต้องขูด
มดลูกเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดู”
“โอ๊ย ตกใจหมดเลย แล้วเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อย่างป้านี้ขูดได้ไหม”
“ขูดได้ แต่อาจเกิดอันตรายได้ เช่นมดลูกทะลุ อักเสบติดเชื้อ
เพราะเบาหวานท�ำให้มดลูกอ่อนแอ”
“ป้าเชื่อใจหมอ ขูดก็ต้องขูด เป็นอะไรก็ต้องเป็น” ป้าบอก
การขูดมดลูกป้ากุหลาบท�ำในห้องผ่าตัดโดยการวางยาสลบ พบว่า
ปากมดลูกของป้าตีบ ฉันสอดใส่เหล็กเฮการ์ถ่างขยายปากมดลูกปรากฏ
ว่าท�ำได้โดยยาก เมื่อขยายส�ำเร็จ ฉันสอดใส่คิวเรทเครื่องมือขูดมดลูก
ตอนขูดมดลูกฉันรู้สึกว่าเนื้อเหนียวมาก ต้องใช้แรงและความพยายาม
แต่เมือ่ ฉันเห็นเนือ้ สีซดี โผล่ออกมาจากปากมดลูก ฉันใจหายวาบ ไม่แน่ใจ
ฉันตามหมอศัลย์ที่ก�ำลังผ่าตัดอยู่ห้องข้างๆ มาช่วยดู หมอศัลย์มาถึง
เพียงแต่จ้องดูเนื้อ เขาบอกโดยไม่มองสีหน้าของฉันที่ซีดลง ซีดลงว่า
“หมอลากล�ำไส้คนไข้ออกมาแล้วล่ะ”
ฟังแล้วตัวฉันเยียบเย็น ขาอ่อนจนต้องทรุดลงนั่ง ฉันไม่ใช่หมอ
มือใหม่ ขูดมดลูกคนไข้มานับร้อย ฉันเคยได้ยินว่ามีหมอขูดมดลูกคนไข้
ท�ำมดลูกทะลุ บาดเจ็บล�ำไส้ ฉันยังหัวเราะว่าเป็นไปได้อย่างไร แล้วท�ำไม
จึงเกิดกับฉัน ฉันไม่ได้ท�ำอะไรผิดแผกจากมาตรฐานการขูดมดลูกทั่วไป
เลย แต่ฉันมีเวลาคิดอึดใจ เสียงหมอดมยาดังลั่นเข้าสองหู “ท�ำอะไร
ก็รีบท�ำ ตอนนี้คนไข้ความดันโลหิตตก สงสัยตกเลือดในท้อง”
“ไม่นึกเลย ไม่น่าเลย” ฉันยังเผลอคร�่ำครวญ เมื่อรู้ตัว ฉันตั้งสติ
ฉันถามหมอศัลย์ก่อนว่า “พี่จะผ่าตัด เปิดหน้าท้องเลยไหม” แล้ว

สั่งการพยาบาลผู้ช่วย “ตามญาติคนไข้ด้วย
หมอจะคุยกับญาติ”
ขณะฉัน คุยกับลูก ชายคนเดียวของป้า
กุหลาบที่ท�ำงานในห้างสะดวกซื้อ ว่า“ตอนนี้
แม่มีการบาดเจ็บที่ล�ำไส้ เพราะมดลูกแม่บาง ขูดมดลูกแล้วไปกระทบ
กระเทือนล�ำไส้ ก�ำลังเย็บซ่อมแซม ” หมอศัลย์ได้ผา่ ตัดซ่อมแซมล�ำไส้เล็ก
ทีฉ่ กี ขาดโดยการตัดต่อกันใหม่ ใช้เวลากว่า 2 ชัว่ โมง จึงส�ำเร็จ ป้ากุหลาบ
เสียเลือดมาก ให้เลือดทนแทนถึง 2 ถุง ความดันโลหิตและน�้ำตาล
ในเลือดไม่คงที่ หายใจไม่พอ จึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หลังผ่าตัด
ได้ย้ายไปดูแลในไอซียู เพราะอาการป้าวิกฤติเป็นอันตรายต่อชีวิต…
ฉันมองคนไข้ ความรู้สึกในใจพุ่งพรวด ฉันบอกป้ากุหลาบว่า
“ป้ากุหลาบ หมอเสียใจ หมอเสียใจจริงๆ” น�ำ้ ตาฉันหยดลงเตียงขณะพูด
ฉันเห็นป้ากุหลาบทีแ่ ต่แรกนอนนิง่ ปากมีทอ่ หายใจ ค่อยๆ หันหน้ามาหา
ฉัน ป้าท�ำปากขมุมขมิบเหมือนอยากพูดอะไร ขณะน�ำ้ ตาไหลออกมาจาก
ดวงตาสองข้างของป้า
“ป้า” น�้ำตาฉันไหลพราก “หมอไม่นึกเลยว่าจะเกิดปัญหาขึ้น
มดลูกป้าบางมาก เครือ่ งมือขูดมดลูกทะลุเข้าไปบาดเจ็บล�ำไส้ ตอนนีห้ มอ
ศัลยกรรมผ่าตัดซ่อมแซมล�ำไส้แล้ว คงต้องใช้เวลา กว่าจะหาย”
ออกจากห้องไอซียู ฉันกลับมาทีห่ อ้ งพัก นึกถึงป้ากุหลาบ หลังจาก
ป้าเข้าไอซียู ฉันตามไปดูป้าหลายครั้ง เมื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทุกครั้ง
ฉันรับด้วยอาการหวาดผวา กลัวพยาบาลจะรายงานว่า ป้าช็อก ป้าหยุด
หายใจ ฉันคิดไปคิดมาแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้น โอ...ท�ำไมทุกก้าวย่างชีวิต
จึงเจ็บปวดอย่างนี้
วันรุ่งขึ้น ฉันไปเยี่ยมป้าแต่เช้า แม้ยังรู้สึกกลัว กลัวอาการป้าทรุด
ลง ไปถึงเตียงป้า สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น หมอศัลยกรรมสั่งถอดท่อหายใจ
ป้าแล้ว แม้ยังมีสายน�้ำเกลือ แต่ป้าก�ำลังนั่งห้อยเท้าอยู่ที่เตียง เมื่อเห็น
หน้าฉัน ป้ายิ้มอย่างใจดี ฉันยกมือไหว้ป้า บอกป้าว่า “ป้ากุหลาบ หมอ
เสียใจ หมอไม่นึกว่า...” ป้ายกมือจับมือที่พนมของฉัน ยกมือห้ามไม่ให้
ฉันพูดต่อ บอกช้าๆ เสียงแหบๆ เพราะเพิง่ ถอดท่อหายใจ ว่า “หมอ...ป้า
รู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ทั้งหมอทั้งพยาบาลเล่าให้ฟังหลายรอบ ป้าเข้าใจดี
หมอไม่ตอ้ งเสียใจเรือ่ งป้าหรอก ป้าเป็นคนดวงแข็ง ป้าไม่ตายง่ายๆ หรอก
ต่อล�ำไส้แล้วล�ำไส้กเ็ หมือนเดิม ไม่เห็นเป็นไรเลย หมออย่าเสียใจ ให้หมอ
มีก�ำลังใจ จะได้ไปช่วยคนไข้คนอื่นๆ ได้อีกมาก”
To err is human ค�ำพูดนี้บอกธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความ
ผิดพลาดเป็นของคู่กัน ฉันไม่รู้ว่าหมอคนอื่น เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
กับคนไข้ที่รักษาเขาท�ำอย่างไร แต่ส�ำหรับฉัน ฉันเชื่อว่า รู้และรัก จะช่วย
ป้องกัน รักษา และเยียวยาความผิดพลาดได้ นั่นคือ
รู้ : 1.เรียนรู้ความผิดพลาดจากประสบการณ์ผู้อื่นให้มากที่สุด
น�ำบทเรียนนั้นมาป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดกับตนเอง
2. เมื่อเกิดความผิดพลาดต้องรู้ให้เร็วที่สุด แก้ไขให้เร็วที่สุดและ
ดีที่สุด
3. เรียนรู้ความผิดพลาดตนเอง ผิดครั้งแรกเป็นครู ต้องไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดแบบเดิมซ�้ำๆ
4. ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ ค วามผิ ด พลาดตนเอง
ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้
รัก : 1. เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้ว ความรักคนไข้ ดูแลคนไข้
ดุจญาติมติ ร ของเราและทีมผูด้ แู ลรักษา จะช่วยเยียวยาจิตใจคนไข้และญาติ
2. ความรักตนเอง ให้อภัยตนเอง จะช่วยเยียวยาจิตใจตัวเราเอง
ขอมอบบทความนี้ต้อนรับหมอใหม่ ด้วยรู้และรัก
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หมอกับกฏหมาย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อ�ำนาจ กุสลานันท์

ความเสีย่ งในชีวติ หมอใหม่ (และหมอเก่า)
แพทย์มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องทั้งทางวินัย ทางจริยธรรม ทางอาญา
และทางแพ่ง โดยทางวินยั คือการร้องเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด ทางจริยธรรม
เป็นการกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อแพทยสภา ทางอาญามี 2 แนวทาง คือ
การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือให้ทนายยื่นฟ้องแพทย์ต่อศาล
โดยตรงเลย ส่วนทางแพ่งนั้นหมอใหม่ที่เป็นแพทย์ ในภาครัฐได้รับการคุ้มครองจาก
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คุม้ ครองให้ตอ้ งฟ้องหน่วยงาน
ต้นสังกัดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานแพ้คดี แพทย์ก็อาจถูกไล่เบี้ยต้องชดใช้ ให้
หน่วยงานได้ถ้าเป็นการกระท�ำโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนการฟ้องต่อ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ก็อาจเกิดขึ้นได้
การถูกด�ำเนินคดีของทั้งหมอใหม่และหมอเก่าทางวินัยและทางจริยธรรม ไม่ค่อย
น่ากลัว เพราะกระบวนการพิจารณาจะกระท�ำโดยผู้ที่อยู่ในวิชาชีพซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงภาวะวิสัยและพฤติการณ์ของแพทย์ในขณะนั้น แต่ในทางอาญาและแพ่งนั้นมีบุคลากร
ด้านอื่นเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝ่าย ดังนั้นการที่จะท�ำให้ทราบถึงกระบวนการตรวจวินิจฉัย
รักษา รวมทั้งภาวะวิสัยและพฤติการณ์ของแพทย์ในขณะนั้นว่าได้กระท�ำผิดหรือไม่ จึงเป็น
เรื่องที่ยากกว่า โดยการฟ้องร้องแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นข้อหากระท�ำโดยประมาท ท�ำให้
ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส การทอดทิ้งผู้ป่วย การเปิดเผยความลับ
ที่ได้จากการประกอบวิชาชีพ การออกใบรับรองแพทย์เท็จ การกระท�ำอนาจารผู้ป่วย
ส่วนการฟ้องทีแ่ ปลกๆ ก็เคยมีมาแล้วเช่น ฟ้องว่าแพทย์รว่ มมือกับทายาทฆ่าผูป้ ว่ ยโดยเจตนา
เนือ่ งจากไม่ใส่ทอ่ ช่วยหายใจและไม่กระตุน้ หัวใจผูป้ ว่ ย ดังนัน้ หมอใหม่(รวมถึงหมอเก่าด้วย)
จึงต้องประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวังมิให้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย โดยมีหลัก
ที่ส�ำคัญดังนี้ คือ
1. การตรวจรักษาผู้ป่วยทุกครั้งต้องได้รับความยินยอมเสมอ ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วย
มีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนแต่อยู่ในภาวะที่ต้องการรับการช่วยชีวิตในทันทีจะไม่มีผู้ใด
สามารถขัดขวางการรักษาของแพทย์ได้ แม้แต่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร
2. การตรวจรักษาผู้ป่วยหญิงต้องมีผู้ช่วยหญิงอยู่ด้วยเสมอ
3. อย่าทอดทิ้งผู้ป่วย ห้ามหนีเวรอย่างเด็ดขาด ไม่จ�ำเป็นอย่าสั่งทางโทรศัพท์
ถ้าจ�ำเป็นสั่งแล้วให้รีบตามมาดูผู้ป่วยด้วย
4. บันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนกรณีฉุกเฉินหากยังท�ำไม่ได้ เมื่อเหตุการณ์ผ่านไป
แล้วให้รีบมาเขียนทันที เพราะเวชระเบียนเป็นพยานหลักฐานที่ส�ำคัญมากทางคดี
5. หากเกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์ขนึ้ ไม่วา่ จะเป็นความผิดพลาดของแพทย์หรือไม่กต็ าม
ให้รีบปรึกษาผู้บริหารและเข้าร่วมแก้ไขสถานการณ์ด้วยตนเองเสมอ เพราะเราจะเป็น
ผู้รู้รายละเอียดของเหตุการณ์ดีที่สุด และควรปรึกษาแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านกฎหมายเพื่อร่วมกันหาแนวทางด�ำเนินการให้ดีที่สุด
6. หากถูกร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาให้แจ้งพนักงานสอบสวนว่าให้ขอความเห็น
มายังแพทยสภาด้วย เพราะผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งลงวันที่ 11 กันยายน
2549 ให้ด�ำเนินการดังนี้
1. เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับค�ำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ด�ำเนินคดีอาญา แพทย์
หมายเหตุแพทยสภา
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ผู้กระท�ำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยแล้วเกิด
ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายหรื อ ชี วิ ต ของ
ผูเ้ จ็บป่วยแล้ว ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนิน
การสอบสวนรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ทุ ก ชนิ ด เพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามผิ ด หรื อ ความ
บริสุทธิ์ของผู้ต้องหา หากมีพยานหลักฐาน
เพียงพอและแน่ชัดให้พนักงานสอบสวน
ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2. เมื่ อ รั บ ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษ
ให้มีหนังสือแจ้งเหตุโดยสรุปไปยังนายก
แพทยสภา โดยขอทราบความเห็ น ใน
2 ประเด็น เพือ่ ประกอบส�ำนวนการสอบสวน
คือ
2.1 ในการรั ก ษาของแพทย์
ถู ก กล่ า วหา ได้ ท� ำ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยตาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ เวชกรรมแพทยสภา
หรือไม่
2.2 แพทย์ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้ความ
ระมัดระวังในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่วยตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ของ
แพทย์ ที่ จ ะต้ อ งท� ำ การรั ก ษาพยาบาล
ในกรณีนี้ หรือไม่พร้อมหนังสือให้ส�ำเนา
เวชระเบียนและบัตรประวัตผิ ปู้ ว่ ยนอกของ
ผู้ป่วยหรือตายส่งไปยังนายกแพทยสภา
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
อาคาร 6 ชั้น 7 ถนนติวานนท์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
3.กรณีที่ต้องด�ำเนินการสอบสวน
แพทย์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และหากมี
ความจ�ำเป็นต้องจับกุมหรือควบคุมแพทย์
ให้ค�ำนึงถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ถูกกล่าว
หาและให้ปฏิบตั โิ ดยสุภาพ สะดวก รวดเร็ว
ตามสมควร
ขอให้ ห มอใหม่ ( และหมอเก่ า )
ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
เหมือนดั่งที่เราดูแลญาติ พี่น้องของเรา
แล้ ว ความเสี่ ย งทางกฎหมายจะลดลง
ชีวิตจะมีความสุขตลอดไปครับ

อาเซียนกับการแพทย์

นพ.สุชาติ เลาบริพัตร

การแพทย์ ไทยกับเวทีการเจรจาการค้าโลก
ประเด็นทีเ่ ป็นข่าวส�ำคัญระดับชาติในช่วงนี้ เป็นเรือ่ งทีท่ า่ นนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สัง่ การ
ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ส่วนได้และส่วนเสีย หากประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) โดยที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific partnership :
TPP) มีสมาชิก 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
และเวียดนาม รวมมูลค่า GDP (Gross Domestic Product) ประมาณ 28.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของโลก
ไทยตกขบวนที่จะเป็นสมาชิกก่อตั้ง เพราะในช่วงที่เรามีความวุ่นวายทางการเมืองต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา

ส่วนอีกประเด็นก็มคี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน รัฐบาลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการเจรจาการค้าเสรี ( Free Trade
Agreement : FTA ) ไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าส�ำคัญ
ของประเทศไทย การเจรจาข้อตกลงทางการค้า (FTA) ไทยกับ EU
ต้องระงับไปหลังจากประเทศไทยมีรัฐบาลที่มีจากการท�ำรัฐประหาร
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีความ
พยายามที่ จ ะเตรี ย มความพร้ อ มของการเจรจาการค้ า และผลั ก ดั น
ให้การเจรจาส�ำเร็จในอนาคต
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีประเทศใดที่จะมีความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิ จ โดยไม่ มี ก ารการค้ า กั บ ประเทศอื่ น หรื อ รวมกลุ ่ ม กั น
ในภูมิภาคเพื่อเจรจาจาต่อรองทางการค้ากับประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ
ดังนั้น ประเทศไทยก็มีสภาพเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องมีการเจรจาการค้า
กับประเทศอื่น ทั้งในลักษณะประเทศต่อประเทศหรือรวมกลุ่มกัน
ใน ASEAN เพื่อเจรจากับประเทศอื่นในลักษณะ ASEAN+3 และ
ASEAN+6 เป็นต้น
การบริการทางการแพทย์ของไทยเป็นสาขาหนึง่ ของการค้าบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้ามพรมแดน การรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ
การจัดตั้งสถานพยาบาลในต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ทางการแพทย์ข้ามประเทศ ซึ่งข้อตกลงทางการค้า ทั้งในส่วนของ TPP
และ FTA ไทย-EU พยายามผลักดันให้มกี ารค้าบริการให้เป็นไปอย่างเสรี
และลดอุปสรรคที่การค้าบริการ ทั้งในรูปของภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษี รวมถึงการผลักดันให้มกี ารเคลือ่ นย้ายบุคลากรทางการแพทย์อย่าง
เสรีมายิ่งขึ้น
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม การบริการทางการแพทย์แตกต่างจากการค้า
บริการสาขาอืน่ ๆ เพราะเป็นบริการทีต่ อ้ งมีการสือ่ สารระหว่างผูใ้ ห้บริการ
และผู้รับบริการเป็นอย่างเข้าใจ และการให้บริการเป็นลักษณะอภิบาล
ต่อผู้ป่วย ที่ผู้ให้บริการต้องมีจรรยาบรรณทางการแพทย์เป็นเรื่องส�ำคัญ

ดังนั้น แพทยสภาซึ่งเป็นสภาวิชาชีพต้องมีหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่เข้มงวดต่อการเข้ามาประกอบเวชกรรมของแพทย์ชาวต่างชาติ หรือ
แม้แต่การลงทุนทางด้านสุขภาพก็ถูกเสนอให้อยู่ในกลุ่ม Sensitive
Sectors โดยให้เปิดเสรีลงทุน 70% ภายใน 5 ปีและ 100% ภายใน
10 ปี เป็นต้น
ส่วนในแง่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยมีความเข้มแข็งในตลาดในประเทศ รวมถึงความสามารถ
ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระดับนานาชาติได้
ดังนั้น ในภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเรามีความพร้อมที่จะเข้าสู่
การแข่งขันในตลาดเสรีในอนาคต และผู้ประกอบการเชื่อว่าจะเป็นผลดี
ในการน�ำเข้าวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นผลดีต่อทั้งธุรกิจและ
ผู้รับบริการ
แต่สงิ่ ทีน่ า่ เป็นห่วงกลับไปอยูใ่ นธุรกิจด้านยา ทีป่ ระเทศทีเ่ จริญแล้ว
พยายามผูกขาดระบบทรัพย์สินทางปัญญา การชดเชยเวลาที่ใช้ในการ
จดสิทธิบตั รและขึน้ ทะเบียนยาล่าช้าอย่างไม่มเี หตุผล รวมถึงการผูกขาด
ข้ อ มู ล การทดสอบและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพของยาทีเ่ ป็นสารเคมีและยาทีเ่ ป็นชีววัตถุ ซึง่ จะส่งผลให้เกิด
การผูกขาดในธุรกิจยามากขึ้น และท�ำให้ราคายาในประเทศแพงขึ้น

ดังนัน้ การเจรจาการค้าบริการทางการแพทย์ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้รับ
บริการ มีความจ�ำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
ร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อผลักดันการเจรจาการค้าให้ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมมากที่สุด

หมายเหตุแพทยสภา
10

ข้อคิดข้อเตือนใจ

นพ.กรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
ข้อคิดข้อเตือนใจในวันนี้ กระผมขออนุญาต
บอกกล่าวต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย
สองฉบั บ ที่ จ ะออกมาใหม่ ใ นอนาคตอั น ใกล้ นี้ ที่
กระผมคิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่มากก็น้อย
1. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการและ
เหตุผลคือโดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก�ำกับดูแลการวิจัยใน
มนุษย์โดยเฉพาะ ท�ำให้สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้รับความคุ้มครองอย่าง
เพียงพอ สมควรจัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
และมาตรฐานการด�ำเนินการวิจยั ในมนุษย์ การก�ำกับดูแล และตรวจตราให้การ
ด�ำเนินการวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ
มาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครองผู้รับการวิจัย ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศต่อไป จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และกระผมคิดว่าผู้ท่ีจะ
ท�ำงานวิจัยในมนุษย์ส่วนหนี่งคงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กระผมจึง
อยากเสนอข้อมูลบางส่วนของพระราชบัญญัตนิ ที้ อี่ าจจะกระทบต่อการปฏิบตั ิ
งานของเพื่อนร่วมวิชาชีพมาให้ทราบดังนี้
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “การวิจัยในมนุษย์” หมายความว่า
กระบวนการศึกษาทีอ่ อกแบบอย่างเป็นระบบ และหาข้อสรุปในลักษณะทีเ่ ป็น
ความรู้ที่น�ำไปใช้ได้ทั่วไปในมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยกระท�ำต่อ
ร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิง่ ส่งตรวจ เนือ้ เยือ่
สารคัดหลั่ง และจากข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนหรือข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผูร้ บั การวิจยั เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความรูด้ า้ นชีวเวชศาสตร์ดา้ นการสาธารณสุข ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ และให้หมายความรวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว
ด้วย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการสอบสวนโรคโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
มาตรา 19/1 การวิจัยในมนุษย์ต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือทาง
วิชาการทีค่ าดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าความเสีย่ งต่อผูร้ บั การวิจยั หรือ
ต่ อ ส่ ว นรวม โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละหลั ก การทาง
จริยธรรมการวิจัยสากล
มาตรา 20 ผู้วิจัยจะด�ำเนินการโครงการวิจัยในมนุษย์ในสถาบันใดต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในสถาบันนั้น ผู้วิจัยที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้วต้องท�ำการวิจัยไปตามโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับความ
เห็นชอบและตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจริยธรรมก�ำหนด
มาตรา 22 การวิจัยในมนุษย์จะต้องท�ำโดยผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ หรือผูท้ ี่มีความรู้พื้นฐานในเรือ่ งที่จะท�ำการ
วิจัยนั้น และได้รับการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยและหลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา 23 การวิจยั ในมนุษย์จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูร้ บั การวิจยั
ซึง่ ได้รบั การบอกกล่าวข้อมูลเกีย่ วกับการวิจยั ทีถ่ กู ต้องและเพียงพอทีจ่ ะตัดสิน
ใจได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระแล้ว กระบวนการขอความยินยอมและการให้ความ
ยินยอมในวรรคหนึง่ ต้องท�ำเป็นหนังสือ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา 25 ความยินยอมในการเข้ารับการวิจยั ในมนุษย์จะเพิกถอนเสีย
เมือ่ ใดก็ได้ ในการท�ำวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ สียชีวติ ให้สทิ ธิในการให้ความยินยอม
และเพิกถอนเป็นของทายาท เว้นแต่ท�ำเป็นหนังสือระบุไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 26/1 ผูว้ จิ ยั ผูจ้ ดั ให้มกี ารวิจยั และสถาบันต้องจัดให้มมี าตรการ
ป้องกัน แก้ไข เยียวยาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้รับการ
วิ จั ย อั น เป็ น ผลเนื่ อ งจากการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย ตามมาตรฐานการรั ก ษาและมี

มาตรการรองรั บ ความผิ ด ปกติ อ ย่ า งเหมาะสมตามควรแก่ ก รณี ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
2. ร่างพระราชบัญญัติเซลล์บ�ำบัด พ.ศ. ....ซึ่งมีหลักการและเหตุผลคือ
กฎหมายควบคุมสุขภาพทีม่ อี ยูเ่ ดิม มีลกั ษณะบังคับการใช้เซลล์บำ� บัดทีซ่ ำ�้ ซ้อน
กัน ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมการใช้เซลล์บ�ำบัดในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ�ำเป็นต้องออกกฎหมายทีบ่ รู ณาการอ�ำนาจของหน่วย
งานควบคุมสุขภาพ ทัง้ 4 หน่วยงาน เข้าไว้ดว้ ยกัน (ได้แก่ แพทยสภา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ และกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ท�ำให้สามารถประสานกระบวนการควบคุมของหน่วย
งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมก�ำกับการใช้เซลล์บ�ำบัดให้
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อประชาชน ป้องกันการใช้เซลล์บ�ำบัดที่
ไม่ถูกต้อง และส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากล จึง
จ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ตามหลักการของกฎหมายนีใ้ ช้วธิ คี วบคุมการประกอบวิชาชีพตามความ
เสี่ยงของกระบวนการรักษาพยาบาลโดยมีเนื้อหาในกฎหมาย ดังนี้
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “เซลล์บ�ำบัด” หมายความว่า การใช้
เซลล์มนุษย์ที่มีชีวิต เพื่อป้องกัน บ�ำบัด บรรเทา รักษาโรคต่างๆ หรือภาวะ
ร่างกายของมนุษย์ รวมทั้งการเสริมสวยหรือการบ�ำรุงร่างกายตามใบสั่งของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ไม่หมายความรวมถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
เม็ดโลหิตในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา
“เซลล์บ�ำบัดแบบเวชปฏิบัติเฉพาะราย” หมายความว่า การใช้เซลล์
ของตนเองทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตเิ ดิมตามธรรมชาติ เพือ่ ใช้เป็นเซลล์
บ�ำบัด ภายในหัตถการเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือแพทย์ท�ำการสกัดแยกเซลล์
ตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพ
“เซลล์บ�ำบัดแบบเวชปฏิบัติกึ่งยา” หมายความว่า การใช้เซลล์ของ
ตนเองหรือเซลล์ของผู้อ่ืนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดิมตามธรรมชาติ
เพื่อใช้เป็นเซลล์บ�ำบัด โดยใช้เครื่องมือแพทย์ท�ำการสกัดแยกเซลล์ของผู้อื่น
หรือใช้ห้องปฏิบัติการเซลล์ท�ำการสกัดแยกเซลล์ ตามใบสั่งของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
“เซลล์บ�ำบัดแบบยา” หมายความว่า การใช้เซลล์ของตนเองหรือของ
ผู้อื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดิมตามธรรมชาติ หรือมีการผสมวัตถุหรือ
ยาใดๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางชีววิทยาของเซลล์ เพื่อใช้เป็นเซลล์บ�ำบัด ตาม
ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพ
จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีการแบ่งระดับความเสี่ยงของเซลล์บ�ำบัด
อย่างชัดเจนท�ำให้ภำ� หนดความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีจ่ ะรักษาผูป้ ว่ ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรวิชาชีพจะเป็นผู้ก�ำหนดโดยมีการบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายดังนี้
มาตรา 14 ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ให้การบริบาลด้วย เซลล์บ�ำบัด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริบาลด้วย เซลล์บ�ำบัด ทั้งนี้ ตามที่แพทยสภา หรือ
ทันตแพทยสภา ประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 15 ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ให้การบริบาลด้วยเซลล์บ�ำบัด
ต้องแจ้งข้อมูล ให้กับผู้ป่วยทราบอย่างเพียงพอ ที่ผู้ป่วยจะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการรับหรือไม่รบั การบริบาล และในกรณีทผี่ รู้ บั บริการปฏิเสธไม่รบั
การบริบาล เซลล์บ�ำบัด จะให้การบริบาล เซลล์บ�ำบัดมิได้ ในการให้ความ
ยินยอมในการรับการบริบาล เซลล์บ�ำบัด ต้องท�ำเป็นหนังสือตามที่แพทยสภา
หรือทันตแพทยสภา ประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการบริบาลด้วย
เซลล์บ�ำบัด หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ
การบริบาลด้วยเซลล์บ�ำบัด โดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
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เสียงจากสมาชิก

น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ถาม : อาจารย์ครับใหัคำ� แนะน�ำเรือ่ งเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางได้ ไหมครับผมยังไม่คอ่ ยแน่ใจ
ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆ สองจิตสองใจว่าจะเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางดีหรือไม่
หรือไม่งั้นก็ไปเรียนบริหาร MBA ไปเลย ตอนนี้เป็นแพทย์ ใช้ทุนปี 1 ครับ สาขาที่คนนิยม
เรียนก็แย่งมากๆ คิดแล้วท้อใจ ลึกๆ แล้วก็อยากเป็นแพทย์เฉพาะทางก่อน
ตอบ : อันนี้ขอตอบแบบ ให้คุณหมอแพทย์ใช้ทุนท่านอื่นๆอ่านด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นความสับสนแบบรุ่นคน “Gen-Y” ต่อ Gen-Z

นะครับ คือ ชีวิตมีทางเลือกมาตั้งแต่เด็ก เป็นบริบทที่พ่อแม่และสังคมเปิดโอกาสไว้ วิธีคิดจึงต้องมี Main & Alternate เสมอ
“พอสะดุดหน่อยก็จะเลี้ยวเลย” สมัยคนรุ่นผมก่อน Entrance 30 กว่าปีที่แล้ว ชีวิตเลือกไม่ได้มาก...เลือกได้แค่หมอกับวิศวะ ตอนนั้น
ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีอะไร พอจบหมอแพทย์รุ่นผมทั้งประเทศประมาณ 700 คน ในสถาบันที่ผมจบร้อยกว่าคน 90% เลือกเป็น
Clinician คือ ต่อ Post Grad บางส่วนที่ชอบบริหารก็เรียนต่อบริหาร...ช้าบ้าง...เร็วบ้างต่างๆ กันไป ผ่านมา 25 ปี 90% ยังอยู่ใน
วงการแพทย์ และยัง Practice กันอยู่...บางคนก็เป็นผู้บริหารใหญ่ด้วย ไม่ค่อยมีใครหลุดนอกวงการ แปลว่าอาชีพแพทย์เนี่ย ...“ใช้ได้”
และ “ใช้ได้ดี” ...ในยุคนี้การเข้าเรียนต่อ Post Grad ต้องยอมรับว่าการแข่งขันสูงมาก under grad เกือบ 3,000 Post Grad ทั้งระบบ
มี 2,000 ยิ่งถ้ามี “ความอยากเรียน” สาขาที่เขาแย่งกันมาก มันยากกว่าสมัยก่อนจริง...เพราะฐานใหญ่กว่า ยิ่งถ้ามี “ความอยาก”
ไม่สัมพันธ์กับ “ความสามารถ” และไม่ได้ “เตรียมตัว” มาตั้งแต่ นสพ/นศพ แล้วละก้อ ไปเลือกสาขาอื่นๆ เลยดีกว่าครับ แต่ถ้าไม่เกี่ยง
สาขา ไม่เกี่ยงสถาบันฝึกอบรม อย่างปีนี้ Gen Surg ก็กลับมาแย่งกันซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีส�ำหรับประเทศ แต่แน่นเฉพาะ Center
ที่ Prominent นะครับ ผมเห็น Center ในส่วนภูมิภาคบางแห่งก็ยังว่าง และผมว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ยินดีที่จะได้ลูกศิษย์ที่ มีใจมุ่งมั่น
ไม่เกี่ยงงอน ท้ายที่สุดก็อยู่ที่ตัวเราตอนสอบบอร์ด หนังสือรับรองวุฒิบัตรก็ใบเดียวกัน “แพทยสภาเหมือนกัน”
ส่วนเรื่อง...ถอดใจออกนอกวงการแพทย์เลย หรือไปแนวผิวพรรณเสริมสวยเลยตั้งแต่แรกผมไม่แนะน�ำครับ Short Term GainPossibly Long Term Loss ถ้าสังเกตดีๆ จากชีวิตของอาจารย์ผู้ใหญ่ ทั้ง clinician และสายบริหาร อาชีพแพทย์นี่ Top Form จริงๆ
อยู่ที่ราวๆอายุ 60-70 ปี ช่วงต้นของชีวิต 20 ปีแรก ควรสร้างฐานไว้ ได้ใช้งานจริงและเป็น “ไท” เริ่มมี “บารมี” ก็ 20 ปีหลัง ครับ

ถาม : มีวิธีจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่เพี้ยนๆอย่างไรบ้าง ผมกลัวว่าจะติดร่างแหไปด้วย ผมใช้ทุนอยู่ทางใต้
บรรยากาศโรงพยาบาลก็ดคี รับ หาดทราย-สายลม-แสงแดด อาหารก็อร่อย อาหารใต้-อาหารจีน-อาหาร
ทะเล-อาหารมุสลิม ที่นี่ เปอร์เฟ็ก เสียอย่างเดียวมีเพื่อนผู้ร่วมงานคนหนึ่งดูแปลกๆ เวลารับเวรส่งเวร
ด้วยแล้วผมไม่ค่อยไว้ใจเลย... ผมจะจัดการยังไงดี...
ตอบ : จริงๆ คุณหมอท่านนี้เขียนมาใช้ค�ำแรงกว่านี้ แต่ผมต้องตัดทอนออกเพราะไม่เหมาะสมกับสื่อคนหมู่มาก...ขอตอบคุณหมอแบบ

“ขัดใจนะ”...อย่าว่ากัน....คุณหมออาจคิดว่า... “ผมจะจับผู้ร้าย...จัดระเบียบโลก...ยังไม่ยอมเชียร์ผมอีก”...จะบอกให้ว่า “อารมณ์
แบบนี้เคยเกิด...กับพวกเราทุกคน...ยังเกิดอยู่และยังอาจจะเกิดต่อไป” แพทย์เราทุกคนเป็นคนเก่ง ฉลาด...และไวต่อการรับรู้ ตัดสิน
“ถูก-ผิด” เกือบทุกกรณี ซึ่งอันหลังนี้เป็น “กับดัก” ให้พวกเราตกหลุม ไม่ใช่เฉพาะแพทย์ไทย... เป็นกับวงการแพทย์ทั่วโลก... และเป็นมา
ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว... อาจารย์ปู่อาจารย์ย่าท่านจึงเตือนแบบ “ดักคอ ดักทางไว้ก่อน”... ให้ไปดู ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวดที่ 5 “การปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มวิชาชีพ” ข้อ 30 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติ
เคารพในศักดิศ์ รีซงึ่ กันและกัน ข้อ 31 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทบั ถมให้รา้ ยหรือกลัน่ แกล้งกัน ข้อ 32 ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยของผู้อื่นมาเป็นของตน... พวกเราเหล่าแพทย์ทะเลาะกัน ขัดใจกันก็เพราะเจตนาดีหวังดีกับผู้ป่วยทั้งนั้น Off Order
รับเวรส่งเวร...เห็นต่างกัน เปลีย่ น treatment plan กลางเวรเลย... ทัง้ ทีไ่ ม่ได้เป็นเจ้าของไข้...แก้ปญ
ั หาด้วย “ให้เกียรติ” “ใจเขาใจเรา”....
ถ้ายังงงๆ อยู่ก็ให้ไปดู ข้อบังคับแพทยสภาตามข้างบน ข้อ 30 อีกที ปรมาจารย์ท่าน “ดักคอ ดักทาง” ไว้แล้ว...ถ้าอารมณ์แบบนี้ยังอยู่
และมี “กองเชียร์” หลายเสียง ให้น�ำความเขาสู่ “องค์กรแพทย์” ไปกระซิบท่านประธานองค์กรแพทย์เป็นการส่วนตัวก่อนก็ได้...
ความเป็นองค์คณะและความที่เป็นแพทย์รุ่นพี่มีวิธี “จัดการ” “ความขัดแย้งเชิงวิชาการและเชิงพฤติกรรม” ได้ดีกว่าแน่ๆ...เอาใจ
ช่วยคุณหมอนะครับ....
ผมตอบจดหมายคุณหมอนี้เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์... Valentine’s day… ขอพระคุณความรักและสันติสุข จงสถิตกับท่าน
ผู้อ่านทั้งหลาย
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ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
84 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559
สวัสดีสมาชิกที่รักทุกในโอกาสแพทยสภาขึ้นปที่ 48 ผมมีเรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
แพทยสภาขอแสดงความยินดีกบั ยินดีกบั กรรมการแพทยสภาใหม่
จากการรับต�าแหน่งคณบดี 2 ท่าน คือ 1. รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2. ศ.นพ.สุทธิพงศ์
วัชรสินธุ (ปธพ.4) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1

รศ.นพ.สุชาติ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์

ศ.นพ.สารเนตร์

แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษา ปธพ.4 และภาคี
เครือข่าย ได้จัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ในวันที่ 13
มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 20
คลินิกแพทย์เฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ-เอกชน ผนึก
ก�าลังให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัด โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย เป้าหมายช่วยคนไข้
8,448 คน เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีท่าน
องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน และ ศ.นพ.ปิยะสกล
สกลสั ท ยาธร เป็ น ประธานร่ ว ม จั ด โดยนั ก ศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต ร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 (ปธพ.4)
ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครราชสีมา อบจ.
กระทรวงสาธารณสุข กองทัพภาคที่ 2

4

นพ.สวัสดิ์

ขอแสดงยินดีกับ ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล ที่ได้รับต�าแหน่ง
นายกแพทยสมาคมฯ และ นพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช (ปธพ.3) เป็น
เลขาธิการ แพทยสมาคมฯ ประจ�าปี 2559-2560

2

ส� า หรั บ ภารกิ จ แพทยสภาที่ ก� า ลั ง ด� า เนิ น งานที่ ส� า คั ญ ได้ แ ก่
1) เรือ่ งการผลักดันการปรับปรุงกฎหมาย พรบ.วิชาชีพเวชกรรมฯ
ทางฝ่ายกฎหมาย คือ ศ.นพ.อ�านาจ กุสลานันท์, นพ.พินิจ หิรัญโชติ
ก�าลังเร่งด�าเนินการ
2) การแพทย์ คือ การบริบาลไม่ใช่การบริการ ท่านนายกแพทยสภา ย�้า
เสมอ ขณะนี้ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภาฯ ก�าลังเร่ง
ท�าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องและ สนช. ครับ
3) ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค โรคไม่ใช่สินค้า นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ผู้ช่วย
เลขาธิการฯ แพทยสภา ก�าลังสร้างความเข้าใจกับสังคมอย่างขมักเขม้น
4) ปัญหาการเสริมความงามโดยแพทย์หลายระดับนัน้ แพทยสภาตัง้ คณะ
กรรมการขึน้ มาดูแลโดยท่านนายกแพทยสภา และเลขาธิการ ด�าเนินการ
ออกแนวทางที่เป็นไปได้ อยู่ระหว่างพิจารณามาตรฐาน และเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อคนไข้ ไม่นานนี้น่าจะสรุปให้เพื่อนแพทย์ทราบได้
5)แพทย์ดีๆ มีมากมาย แพทยสภาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
ปูชนียแพทย์ ในโอกาส 48 ปี มี ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา,
ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์, รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปยิ พันธุ์ และ พญ.ชัญวลี ศรีสุ
โข เป็นหัวเรือใหญ่ ปลายปีนี้จะได้ทราบผลกันครับ
6) เพราะหมอท�างานเกินเวลาเสมอ...การจ�ากัดเวลามาตรฐานในการ
ด�าเนินงานของแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนั้น ผศ.นพ.เมธี วงศ์
ศิริสุวรรณ ได้ยกร่างรายละเอียด และอยู่ระหว่างการด�าเนินการเช่นกัน
ครั บ ทั้ ง นี้ มี อี ก หลายเรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบต่ อ ไปใน Facebook
แพทยสภาครับ

3

พ่องานคนส�าคัญ คือ ท่านประธานนักศึกษา ปธพ.4 คือ ประธานรุ่น
ศ.คลินิก นพ.เหลือพร ปุณณกันต์, ประธาน CSR นพ.อัษฎา ตียพันธ์,
ประธานหาทุน คุณปิยะพันธ์ จัมปาสุต, ผู้อ�านวยการ รพ.ค่ายสุรนารี
พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ, นายก อบจ. นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี, พ.ท.นพ.บุระ สินธุภากร, นพ.ธรธเนศ อายานะ,
คุณสุดารัตน์ บูรพชัยศรี, คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก และนักศึกษา ปธพ.4
ทั้งรุ่น ตลอดจนพี่ๆ ปธพ. 1, 2, 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และส�าเร็จ
ลงด้วยดี ขอขอบคุณทุกภาคภาคีที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ศ.นพ.เกษม

ศ.นพ.ปยะสกล

นพ.สมศักดิ์

5

ศ.คลินิก นพ.เหลือพร

9 ตค. 2559 หลักสูตร ปธพ. จะจัดประชุมวิชาการ เสนอ 10 งาน
วิจัยปัญหาระบบสุขภาพ และแนวทางแก้ไข ให้ท่าน รมว.สธ.
ปธพ.4 และ 5 พร้อมผู้บริหารรับฟัง ที่เซ็นทารา เวิลด์ โดยมี ทีมวิชาการ
คนส�าคัญ คือ ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ และ ประธาน
วิชาการ ปธพ.4 คือ รศ.พล.ต (หญิง) พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์, พล.อ.ต.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
ท่านทีส่ นใจเข้าร่วมฟังได้ ติดตามข่าวคืบหน้าของ
ปธพ. ได้ที่เว็บไซต์แพทยสภาครับ
...พบกันใหม่ฉบับหน้า ...สวัสดีครับ

หมายเหตุแพทยสภา
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พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ

โต๊ะข่าวแพทยสภา

By. รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

เรื่อง/มติส�ำคัญจากการประชุมแพทยสภา
การประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครัง้ ที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
• แพทยสภาประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์แพทย์ และนิสิตนักศึกษาแพทย์
ทีป่ ระพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากโรงเรียนแพทย์ทกุ แห่งทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน 22 สถาบัน
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อแพทย์รุ่นต่อไป
• แพทยสภาได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้น�ำไปประกอบการ
พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปว่าสิ่งที่สมควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แพทยสภาเห็นควรให้มีการเปลี่ยนค�ำว่า “บริการ”
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (2) เป็นค�ำว่า “บริบาล” (บริ- = ปริ, รอบ + บาล = การดูแลรักษา)
อันกอปรด้วยการดูแลตนเอง สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และแบ่งปันเกือ้ กูลกันฉันท์กัลยาณมิตร จะเป็นการส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้รับการบริบาล และผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง
• เลขาธิการแพทยสภา แจ้งโครงการแพทยสภาสัญจร จังหวัดเชียงราย (27-29 มกราคม 2559 ของคณะอนุกรรมการสมาชิก
และมวลชนสัมพันธ์ และเรียนเชิญคณะกรรมการแพทยสภาเข้าร่วมกิจกรรม
• รับทราบข้อบังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.
2558 ตามประกาศแพทยสภาที่ 95(1)-(10)/2558 ได้รับการรับรองและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้แล้ว
• คณะอนุกรรมการยก (ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เสนอให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
การด�ำเนินการ (ร่าง) ฉบับดังกล่าว โดยได้ท�ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแพทยสภารับทราบและมีข้อเสนอแนะในบาง
ประเด็นให้คณะอนุกรรมการร่างฯ พิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงในรายละเอียดเพื่อความสมบูรณ์ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
• แพทยสภามีมติเห็นชอบในหลักการของ(ร่าง) พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการบริจาคอวัยวะเพือ่ ประโยชน์
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย พ.ศ. ....และให้น�ำเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอน

ต่อไป
• แพทยสภามีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแพทยสภาเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อขายอวัยวะในผู้บริจาค
อวัยวะที่มีชีวิต ซึ่งก�ำหนดให้มีตรวจเลือดเพื่อยืนยันการมีความสัมพันธ์กันทางพันธุกรรมก่อนการด�ำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะ
• รับทราบความคืบหน้าของ (ร่าง) พระราชบัญญัติเซลล์บ�ำบัด พ.ศ. .... ซึ่งด�ำเนินการร่างเสร็จแล้วและมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัตินี้ และจะน�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมาน�ำเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้ง
ต่อไป
• รับทราบปัญหาและทางออกของการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สืบเนือ่ งจากโรงพยาบาลต�ำรวจแจ้งขอยุตคิ วามร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับคลินกิ ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
และคณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษแบบฉุกเฉิน เฉพาะปี 2559, 2560 และ 2561 เท่านั้น โดยมี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในระยะยาว หากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะใช้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เป็นสถาบันหลักในการเรียนการสอน จะต้องด�ำเนินการท�ำ MOU กับกระทรวงสาธารณสุข และเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน
โดย กสพท. ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาต่อไป
หมายเหตุแพทยสภา
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กิจกรรมแพทยสภา
การประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559
• เลขาธิการแพทยสภาแจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินการเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงาน
เลขาธิการผูแ้ ทนราษฎร ได้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นและรับฟังค�าแนะน�าในการปรับแก้ไข (ร่าง) ดังกล่าว และได้มกี าร
ปรับแก้ไขจ�านวนทั้งสิ้น 14 มาตรา โดยยึดหลักการเดิมที่ได้มีการเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยสภาแล้ว
• รับทราบการด�าเนินงานของฝ่ายจริยธรรม (ถึงเดือนธันวาคม 2558) มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการของ
ฝ่ายจริยธรรม 491 เรื่อง ฝ่ายสอบสวน 78 เรื่อง รอความเห็นจากราชวิทยาลัยฯต่างๆ 85 เรื่อง มีเรื่องฟ้องร้องแพทยสภาอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลปกครอง 58 คดี โดยเรื่องร้องเรียนที่แพทยสภาในรอบปี พศ. 2556, 2557, และ 2558 มีจ�านวน
135 เรื่อง, 129 เรื่อง, และ 143 เรื่อง ตามล�าดับ
• รับทราบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (โดยแพทยสภาร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ 4 จะจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ ครัง้ ที่ 4 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ ในวโรกาสครบรอบ
7 รอบ 84 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และบริเวณพื้นที่โดยรอบจังหวัดนครราชสีมา
โดยเป็นหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางให้บริการกับประชาชนอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการตรวจรักษา การส่งเสริมสุขภาพ
การรักษาระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ
• รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า และแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนชั้ น คลิ นิ ก หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และอนุมัติให้นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั้ง 3 รุ่น ไปศึกษา
ชั้นปีที่ 4-5-6 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตามที่มหาวิทยาลัยสยามขออนุมัติมาทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อมหาวิทยาลัยสยามได้ท�าความ
ตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นทางการแล้วและให้ทา� หนังสือถึงกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอให้ตงั้ กรรมการ
เพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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กิจกรรมแพทยสภา
เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2559 ที ม แพทย์
อาสา แพทยสภา จากทีม Staff Resident
หมอผ่าตัด ENT คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ
เดิ น ทางไปช่ ว ยผ่ า ตั ด ผู ้ ป ่ ว ยโรคหู น�้ ำ หนวกให้ กั บ
โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในโครงการแพทยสภา
สัญจร น�ำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา

ขอเชิญร่วมรณรงค์สร้าง trusted Refer & Telmedicine : tRAT
เพื่อเป็นมาตรฐานส�ำหรับ EMR : Electrical Medical Record

ระบบเปิด Open Source เป็นไปตาม ICD10-HL7
เปิดสู่สาธารณะ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๕ ปีวอก : 21 เมษายน 2559 ที่

www.hossr.com

ร่วมแรงรังสรรค์ด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข โปรแกรมเมอร์ วิศวกร
และผู้ ไม่ประสงค์จะออกนาม เพื่อมุ่งหวังบริจาคเพื่อการสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุขสุวรรณภูมิรัฐ
โครงสร้าง tRAT มีสิทธิบัตร และลิขสิทธ์คุ้มครอง เพื่อป้องกันการน�ำไปใช้เชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
โรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน คลินิกพิเศษและเอกชน สามารถน�ำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์แห่งผู้ป่วย และคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพทั้งปวงใน Medical Domain

