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Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ I
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

แพทยสภาขอแสดงความยินดี กั บ คุ ณ หมอใหม่ ทุ ก ท่ า นที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ย
การจัดท�ำหนังสือทีร่ ะลึก “คูม่ อื หมอใหม่” ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเตือนใจ ในการเป็นหมอ
จากหมอรุ ่นพี่ ซึ่งอาบน�ำ้ ร้อนมาก่อนด้วยความหวังดี ปรารถนาที่จะเห็นหมอรุ ่นใหม่เติบโต
เจริญก้าวหน้า ตามความเป็นจริงที่ว่า รุ ่นใหม่ต้องดีและเก่งกว่ารุ ่นเก่า ประเทศชาติจึงจะ
พัฒนาสถาพร

พันธกิจของแพทยสภา เขียนเป็น
ลายลั ก ษณ์ อั กษรว่า “เป็น สภาวิช าชีพที่มี
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชีน้ ำ� สังคมด้านสุขภาพ
อย่างมีระบบ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
แพทย์และประชาชน โดยมุง่ เน้นกระบวนการ
มีสว่ นร่วม” แต่หากจะพูดสัน้ ๆ พันธกิจทัง้ หมด
ทั้งปวง ก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแพทย์ดูแล
ประชาชนให้มีสุขภาพดี ในขณะที่แพทย์เอง
ก็เก่ง ดี มีความสุข ซึง่ จะบรรลุจดุ หมายได้ก็
ต่อเมื่อ แพทย์เรารับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งมั่น
อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรักความ
สามัคคีในหมูค่ ณะ เมือ่ มีเหตุทำ� ให้กำ� ลังใจใน
การปฏิบตั งิ านท้อถอย ก็ชว่ ยเหลือปลอบโยน
ในบางครั้ ง ต้ อ งเตือ นสติกัน ช่ว ยกัน สร้าง
ความรักความศรัทธาจากประชาชน
ขอน้อมน�ำพระราชด�ำรัส สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนกในพระราชหั ต ถเลขา ลงวั น ที่ 4
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 แจ้งความมายังท่าน

สภานายกและสมาชิ ก สโมสรแพทย์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนหนึง่ มีใจความ
ว่า “คุณลักษณะส�ำหรับการเป็นแพทย์นั้น
คือความเชื่อถือไว้ใจ
1. ท่ า นต้ อ งมี ค วามเชื่ อ ในความ
สามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ
2. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์
กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
3. ท่านต้องมีความเชือ่ ถือจากคนไข้
ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน
คุณสมบัติสามประการนี้เป็นอาวุธ
เกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์
ท่านควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน
ท่านควรมีความภาคภูมิใจในคณะของท่าน
และท่านไม่ควรเรียนวิชาขึ้นใจแล้วใช้เป็น
เครือ่ งท�ำมาหากินเท่านัน้ แต่ควรเก็บค�ำสอนใส่
และประพฤติตาม”
ขออ�ำนาจคุณความดีในสากลโลก
อวยพรให้คุณหมอใหม่ทุกท่านปฏิบัติงาน
ด้วยความมั่นใจและความสุข ด้วยความรัก
และปรารถนาดี
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พระเมตตาคุณของ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาเเหงการเเพทยเเผนปจจุบันของไทย

รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปยพันธุ
สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก เปนพระราชโอรสพระองคที่ 69 ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับสมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
ทรงศึกษาวิชาทหารเรือทีป่ ระเทศเยอรมนี แตเมือ่ กลับมา
เมืองไทยแลวทรงทำอะไรอยางทีต่ ง้ั พระทัยไวตามทีท่ รง
เรียนรูมาไมไดมากนัก พระองคจึงทรงลาออกจากการ
เปนทหารเรือ และในระหวางนั้นพระองคไดรับการ
กราบบังคมทูลชักชวนจากกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ผูบ ญั ชาการราชแพทยาลัย ใหสนพระทัยในราชแพทยาลัย
และโรงศิรริ าชพยาบาล โดยทูลเชิญเสด็จไปทอดพระเนตร
ศิริราช เมื่อทรงเห็นความทุกขของคนไขก็ปลงพระทัย
ไดวา พระองคจะทรงใหการชวยเหลืออุปถัมภโรงพยาบาล
และโรงเรียนแพทย ก็ทรงตกลงพระทัยวาจะตองมี
ความรูทางการแพทยและการสาธารณสุขเสียกอน
จึงทรงตั้งพระทัยไปเรียนแพทย ซึ่งพลตรี พระศักดา
พลรักษผูใกลชิดพระองคไดเลาไวใน พ.ศ. 2506 วา
พระองคไดพระราชทานรับสัง่ แกตวั ทานวา
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“ฉันจะไปเรียนหมอละ เพราะวาเปนวิชาที่
สนุกดี เรามีโอกาสรักษาคนไดทั้งคนจนและคนมั่งมี
และเจานายตางๆ ไดเต็มที่ หมอทำการกุศลในการ
รักษาพยาบาลไดดี”
เปนพระราชประวัติสวนหนึ่งของพระองคทาน
ที่ไดแสดงใหเห็นถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคุณ ทีม่ ี
ตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผูเ จ็บปวย อยางหาทีส่ ดุ
มิได
พวกเราซึ่งเปน “หมอใหม” คงไดตระหนักถึง
พระเมตตาของพระองคอยางลึกซึ้ง และคงเห็นดวยกับ
ทุกคน ทุกองคกรวา พระองคเปนบุคคลสำคัญของชาติ
และของโลก
ผมอยากให “หมอใหม” ทุกคนปฏิบัติตนตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท แผขยายพระราชปณิธานให
กวางขวางตอไป ดูแลรักษาผูปวยอยางดีโดยไมเลือก
ชั้นวรรณะ เปนการทำบุญใหตัวเอง และถวายเปน
พระราชกุศลแดพระองคดวย

สารจากนายกแพทยสภา I

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ใบประกอบวิ ช าชี พเวชกรรมถื อ
เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่วิชาชี พแพทย์
อย่างเต็มรู ปแบบ
ผูท้ ไี่ ด้รบั ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ถือว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมเกี่ยวกับความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการแพทย์
และมีทกั ษะด้านการดูแลรักษาเกีย่ วกับสุขภาพ
ทีถ่ กู ต้อง อย่างไรก็ตาม การเป็นแพทย์ที่ดีนั้น
นอกจากจะมีความพร้อมด้าน “ศาสตร์” คือ
ความรู้และทักษะแล้ว ยังต้องมีความพร้อม
ด้าน “ศิลป์” คือมีศลิ ป์ในการสือ่ สาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติตลอด
รวมถึงสังคม อีกทั้งต้องมีศิลป์ในการท�ำงาน
ร่วมกับบุคลากรด้านอื่นๆ และที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งคือมีความพร้อมด้าน “ศีล” คือ
มีศีลธรรม มีจริยธรรม และมีพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผู้ที่
เป็นแพทย์ที่ดี ประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพ
แพทย์ จ�ำต้องใช้ “ศ” ทั้งสามประการนี้ ทั้ง
ในการด�ำรงชีพและในการปฏิบัติงาน
โลกในปั จ จุ บัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วคู่ขนานไปกับโรคภัยไข้เจ็บ ที่
นับวันจะเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและความ
ซับซ้อน อีกทัง้ ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูก่ ารเป็น
“ประเทศผู ้ สู ง วั ย สมบู ร ณ์ แ บบ-Absolute
aging country” แพทย์จบใหม่จะต้องพบ
กับปัญหาสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะ
เดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วย/ญาติ รวมทั้งสังคมในภาพรวมไม่ได้
งดงามเฉกเช่นในอดีต มีช่องว่างเกิดขึ้นใน
ด้านความคิดเห็นและความเข้าใจของผูป้ ว่ ย/
ญาติ แ ละสั ง คมต่ อ บริ บ ทและลั ก ษณะการ
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ปฏิบัติงานของแพทย์ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่ง
ผลกระทบต่ อ ความมั่ น ใจของแพทย์ ที่ จ บ
ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงก่อให้
เกิดการหวาดระแวงเกี่ยวกับปัญหาการฟ้อง
ร้องทางการแพทย์ จึงขอให้แพทย์จบใหม่
ทุ ก ท่ า นพึ ง ระลึ ก เสมอว่ า การผลิ ต แพทย์
ในประเทศไทยนัน้ มีกระบวนการทีไ่ ด้มาตรฐาน
การทีส่ ามารถผ่านการประเมินจนได้
ใบประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมนั้ น แสดงว่ า
ท่ า นมี ค วามสามารถเพี ย งพอในการดู แ ล
รักษาผู้ป่วย ขอเพียงให้หมั่นศึกษาเรียนรู้
โรคหรือปัญหาสุขภาพ รวมทัง้ หมัน่ ฝึกทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมเพื่อ
ให้การดูแลรักษาพยาบาลมีความทันสมัย
และมีคุณภาพ หมั่นสอบถามหรือปรึกษากับ
แพทย์ที่อาวุโสและมีประสบการณ์มากกว่า
เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมุมมองก่อน
การตัดสินใจ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ
งาน ขอให้ตระหนักและระลึกถึงค�ำสอนที่
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เคยพระราชทานไว้ว่า
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ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว
เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่ อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์เเละเกียรติยศ
จะตกเเก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ขอต้อนรับเข้าสูร่ อบรัว้ วิชาชีพเดียวกัน
และขอให้ แ พทย์ จ บใหม่ ทุ ก ท่ า นประสบ
ความส�ำเร็จในการเป็นแพทย์ทดี่ ี เป็นทีพ่ งึ่ พิง
ของเหล่ า ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความทุ ก ข์ ท รมานจาก
การเจ็บไข้ได้ป่วย มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และมี ค วามสุ ข ในชี วิต ครอบครั ว
ตลอดไป

สารจากเลขาธิการแพทยสภา I

นพ.สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์

บทบาทของแพทยสภากับการปฏิบัติหน้าที่
ของแพทย์
ผมขอแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิ กแพทยสภาใหม่ และผู ไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมทุกท่าน บางท่านอาจยังไม่ได้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชี พเวชกรรม แต่ทา่ นได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
แล้วท่านสามารถใช้คำ� น�ำหน้าว่า “นายแพทย์” หรือ “แพทย์หญิง” ได้
กรณียังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้เฉพาะในโรงพยาบาลของรั ฐ ภายใต้ ก ารควบคุ มดู แ ลของแพทย์ ซึ่ ง ได้
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น ไม่สามารถไปท�ำหน้าที่ในโรงพยาบาล
หรือคลินกิ เอกชนได้ ในบทความอืน่ ๆ ท่านจะได้รบั ค�ำแนะน�ำทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับ
การเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์และมีความสุข มีความส�ำเร็จในหน้าที่การงานที่
แตกต่างกันไป ส�ำหรับบทความที่ผมในฐานะเลขาธิการแพทยสภาจะน�ำเสนอ
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ต่อไปนี้ จะท�ำให้ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของแพทยสภา ว่ามีความส�ำคัญอย่างไรใน
การปฏิบัติหน้าที่ของท่าน และท่านมีส่วน
ส�ำคัญในการสนับสนุนงานของแพทยสภา
อย่างไร
แพทยสภาเป็ น นิ ติ บุ ค คล ภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
ท�ำหน้าที่ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ คือ
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในการก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและการสอบ
เพื่ อ เป็ น แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาต่ า งๆ
และการก�ำกับดูแลให้แพทย์ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรม บทบาทหน้ า ที่ นี้ ส มาชิ ก
ทุกท่านควรมีส่วนร่วมกับแพทยสภา เพราะ
สังคมจับตาดูการท�ำหน้าทีน่ ี้ สือ่ สารมวลชนได้
น�ำเสนอและวิจารณ์แพทยสภาต่อสาธารณชน
ว่า การตัดสินของแพทยสภาเข้าข้างแพทย์
ด้วยกัน ขาดความน่าเชื่อถือ จึงมีองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนใช้เป็นข้ออ้าง ในการขอมาเป็น
กรรมการแพทยสภาด้ ว ยเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ น
ส่วนนี้ ประเด็นนี้ผมขอให้ท่านพึงท�ำความ
เข้าใจในหลักการที่ให้มีสภาวิชาชีพควบคุม
กั น เองนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง และกฎหมาย
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น หลั ก การของทุ ก
สภาวิชาชีพ ไม่ใช่เฉพาะแต่แพทยสภาเท่านัน้
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ส�ำหรับการมามีส่วนร่วมของประชาชนใน
การท�ำงานของแพทยสภา ทางเราก็ได้แต่งตัง้
ทนายความ ผู้พิพากษาศาล อัยการ ต�ำรวจ
เป็นต้น เป็นอนุกรรมการในการพิจารณาคดี
ทางจริยธรรมในชั้นกลั่นกรอง ก่อนน�ำเสนอ
สู่คณะกรรมการแพทยสภา ซึ่งเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล คือการด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และการมีส่วนร่วม   
ในส่วนนีผ้ มต้องการจะอธิบายให้ทา่ น
ได้ทราบว่า แพทยสภาด�ำเนินการอย่างไร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หน้าที่
ในส่วนนี้มีความส�ำคัญมาก แต่ท่านอาจเห็น
ว่าเป็นเรือ่ งไกลตัวและไม่อยากจะให้ตวั เองได้
เข้าใกล้ ขอเรียนว่าท่านต้องเตรียมความพร้อม
ทีจ่ ะรับการถูกตรวจสอบทัง้ ภายในโรงพยาบาล
ของท่าน ผ่านองค์กรแพทย์ คณะกรรมการ
สอบสวนเรื่องราวต่างๆ ที่มีผู้ร้องเรียนขึ้นไป
และจากแพทยสภาด้วย ท่านจะต้องเขียน
ค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับการรักษาผูป้ ว่ ยให้แก่องค์กร
ต่างๆ พึงเข้าใจว่าเป็นสิทธิของประชาชนใน
เรือ่ งนี้ ทีส่ ำ� คัญท่านต้องไม่เห็นว่าแพทยสภา
เป็นคู่กรณีกับท่าน กล่าวต�ำหนิแพทยสภา
และในท� ำ นองเดี ย วกั น แพทยสภาก็ ไ ม่ ใ ช่
คู่กรณีกับประชาชน หากท่ า นจะวิ พ ากษ์
วิจารณ์ หรือต�ำหนิตติ งิ หรือเสนอแนะปรับปรุง
การท�ำงานของแพทยสภา ท่านสามารถส่ง

หนังสือถึงเลขาธิการแพทยสภาได้ เพราะ
มีหน้าที่
(1) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
แพทยสภาทุกระดับ
(2) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการ
ทั่วไปของแพทยสภา 
(3) รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษา
ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและทะเบียนอื่นๆ
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของแพทยสภา 
(5) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ส่วนในด้านการดูแลสมาชิก เป็นเรือ่ ง
ที่ ค ณะกรรมการแพทยสภาที่ ผ ่ า นมาให้
ความส�ำคัญ โดยที่เราถือว่า แพทยสภาเป็น

ผูแ้ ทนของแพทย์ทงั้ ประเทศ และให้คำ� แนะน�ำ
แก่รฐั บาลในด้านการแพทย์ ได้แก่เสนอความเห็น
ถึงกฎหมายต่างๆ ทีจ่ ะขัดขวางการเข้าถึงบริการ
ของประชาชน เช่น ร่าง พ.ร.บ.คุม้ ครองผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข ร่างแก้ไข
เพิม่ เติม พ.ร.บ.วิธพี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภคซึง่ เป็น
กฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเรียกร้องขอ
ค่าชดเชย กรณีที่ไม่พึงพอใจต่างๆ จากการ
มาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ การบริการ
ต่างๆ เหล่านั้น แพทย์ในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วย
เป็ น หลั ก หรื อ เป็ น หั ว หน้ า ที ม ไม่ พ ้ น ต้ อ ง
รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงกรณีต้องมีก ารชดใช้
เงิน ไม่ว่าจะโดยค�ำสั่งศาล หรือจากกองทุน
ใดๆ ก็ตามซึ่งเป็นเงินของรัฐ แพทย์ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ต้องได้รับการสอบสวนว่าได้ กระท�ำไป
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โดยไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงจะไม่
ถูกให้ต้องชดใช้เงินคืนรัฐทัง้ ๆ ทีค่ วามจริง
ปัญหาเกิดจากระบบการให้บริการซึง่ ต้องได้
รับการแก้ไข หรือน�ำเงินทีจ่ ะกันเป็นกองทุนใน
ส่ ว นนี้ ไ ปพั ฒ นาระบบซึ่ ง ยั ง มี ง บประมาณ
ไม่เพียงพอ ได้แก่ การปรับระบบค่าตอบแทน
ให้ทันต่อความต้องการของคนยุคใหม่ให้
เหมาะสม ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
บุคคลซึ่งผูกติดกับคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อ นระบบจั ด สรรเงิ น งบประมาณให้
อิ ส ระโดยเฉพาะในพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพได้ มี
อ�ำนาจจัดการด้วยตัวเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ข องแพทยสภาที่ ไ ด้ ใ ห้
ค� ำ แนะน� ำ ต่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข อย่ า ง
รอบด้านเสมอมา 
ทีผ่ มกล่าวมา เพือ่ ให้สมาชิกใหม่หรือ
แพทย์ใหม่ทุกท่าน ได้เข้าใจและเห็นความ
ส� ำ คั ญ ขององค์ ก รซึ่ ง ทุ ก ท่ า นเป็ น สมาชิ ก
นอกจากครอบครัว ที่ท�ำงานแล้ว ในฐานะ
สมาชิกแพทยสภา หน้าที่ส�ำคัญของท่านที่
เป็นสมาชิกคือ การท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้เต็ม
ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ เนือ่ งจาก
หน้าทีข่ องเรานัน้ เกีย่ วเนือ่ งกับความทุกข์ยาก
ของผู้ป่วย ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจให้เราท�ำ
การรั ก ษา การท�ำหน้าที่ข องเราต่อผู้ป่วย
นอกจากได้ช่วยให้เขาหายจากโรคภัย หรือ
ได้ ผ ลอย่ า งไรก็ตาม ย่อ มเป็น การเพิ่มพูน
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ประสบการณ์ของเราให้มากขึน้ เช่นกัน ดังนัน้
การที่เราได้ให้การรักษาคนไข้ เราก็จะได้รับ
เหมือนกัน นอกจากเราได้ปตี ใิ นบุญกุศลทีไ่ ด้
ช่วยเหลือเขาให้หายจากโรคแล้ว เรายังได้
ความรู้ ประสบการณ์จากผู้ป่วยทุกคน หรือ
จะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ป่วยแต่ละคนก็คือครู
ผู้ประสาทความรู้ให้แก่เราเช่นกัน หากเรา
คิดเช่นนี้ เราจะพบว่า เราจะไม่ถือว่าการ
ท�ำงานของเราเป็นภาระใดๆ แต่เป็นโอกาส
เฉพาะแพทย์อย่างเราเท่านั้นที่จะได้โอกาสนี้
แล้วเราจะมีความสุข ไม่ว่าจะเจอความทุกข์
ยากในการท�ำงานอย่างไรก็ตาม แต่ไม่ใช่
แพทยสภาจะให้ เ ราทนต่ อ ความทุ ก ข์ ย าก
ต่างๆ โดยไม่มีการปรับปรุงใดๆ แพทยสภา
ถือเป็นหน้าที่ที่จะสะท้อนกลับปัญหาต่างๆ
เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขให้ ดี ขึ้ น ต่ อ ไป เพื่ อ เป้ า
หมายของประเทศคื อ การมี สุ ข ภาพดี ข อง
ประชาชน  

สารจากรองเลขาธิการแพทยสภา I
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ยินดีต้อนรับหมอใหม่
สู่เส้นทางวิชาชีพแพทย์
ผมขอแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จของน้องหมอใหม่ทุกท่านที่ก้าวเข้า
สู่ ชี วิ ต แพทย์ เ ต็ ม ตั ว วิ ช าชี พ อั น ทรงเกี ย รติ น้ี จ ะสร้ า งบุ ญ กุ ศ ลช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนอย่างไพศาลต่อไป และจะเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องทุกคนไปตราบชั่วชีวิต
การเป็นแพทย์ ผมขอฝากข้อคิดในชีวิตแพทย์ 8 ประการ เพื่ อความส�ำเร็จในการ
เป็นแพทย์ที่ดี

1) เพราะแพทย์เป็นผู้ได้รับเกียรติ
จากสังคม : เนือ่ งจากล่วงรูค้ วามลับของชีวติ
จากการเกิดถึงการจากไป น้องต้องรักษา
เกียรติตนเองด้วย “สติ” ความอ่อนน้อมถ่อม
ตนให้เข้ากับสังคมทีอ่ ยู่ มีความเมตตากรุณา
และเข้าใจประชาชนทุกระดับทีม่ คี วามแตกต่าง
กันทัง้ ความคิด ความรูส้ กึ และจิตใจ เหตุจาก
พื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วยในการ
สื่อสารทุกๆ สื่อกับสังคม โดยเฉพาะสื่อทาง
อินเตอร์เน็ต Social Media ที่อาจจะท�ำให้
เสื่อมเสียเกียรติ เพราะไม่มีความลับในโลก
โดยเฉพาะการวิพากษ์วจิ ารณ์ผป้ ู ว่ ย ญาติ การลง
ผลแล็บ-เอ็กซเรย์ที่เป็นความลับของผู้ป่วย
ใน Social Media ตลอดจนการถ่ายภาพที่

ไม่สมควรเผยแพร่ของตนลงเว็บต่างๆ ภาพ
และข้อความจะปรากฏเป็นสิบๆ ปีจนน้อง
เป็นอาจารย์แพทย์สงิ่ เหล่านีก้ ย็ งั ปรากฏ และ
วั น นี้ ก็ มี ห ลายคดี ที่ แ พทย์ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งมาที่
แพทยสภา น้ อ งจึ ง ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการ
รักษาเกียรติที่ได้รับจากสังคมไว้ให้ดีที่สุด
2) เพราะแพทย์ถูกจับตามองจาก
ผูป้ ว่ ยและญาติ : การวางตัวใดๆ ในการรักษา
พยาบาลจะถูกมองเสมอ ทัง้ แง่ดี แง่ประทับใจ
ไปจนถึงแง่ร้ายของการโอ้อวด เชื่อมั่น โมโห
ใช้อารมณ์ ทีจ่ ะน�ำความส�ำเร็จและเสือ่ มเสีย
มาสู่ชีวิต แพทย์ที่ดีต้องควบคุมภาพลักษณ์
ให้ อ ยู ่ ใ นความพอดี ที่ สั ง คมยอมรั บ และ
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แม้ ว ่ า การท� ำ งานของเราจะเหน็ ด เหนื่ อ ย
ประการใด การแสดงออกต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง
หลายพึงระวังว่าอย่าให้บังเกิดผลไม่ดี คดี
ฟ้องร้องจ�ำนวนมากเกิดเพราะความเหนื่อย
ล้ า ควบคุ ม อารมณ์ ต นเองไม่ ดี และท� ำ ให้
วิชาชีพที่ควรจะเป็นบุญกลับกลายเป็นการ
กระท�ำบาปต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ ที่อาจ
จะกลายเป็นคดีความได้ น้องต้องระลึกเสมอ
ในระหว่างปฏิบัติงาน
3) เพราะวิชาแพทย์มคี วามก้าวหน้า
ตลอดเวลา แพทย์ต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้
อยูเ่ สมอ : เมือ่ เริม่ เป็นแพทย์คอื เริม่ เข้าสูว่ งจร
ที่จ�ำเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องเพื่อก้าวให้ทัน
ความรู้ในโลกยุคปัจจุบันที่มีความรู้ใหม่ๆ
มากมาย เช่น ยาทีด่ ตี วั หนึง่ เมือ่ เวลาผ่านไป
อาจถูกถอนจากต�ำรับยาจากผลร้ายข้างเคียง
ซึ่ ง หากแพทย์ ไ ม่ เ รี ย นรู ้ ต ามย่ อ มเสี ย หาย
ได้ วันนี้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้โรคต่างๆ ได้
เพียงคลิกปลายนิ้วผ่านโลกอินเตอร์เน็ตจึง
ไม่มคี วามลับทางวิชาการการแพทย์อกี ต่อไป
แพทย์และคนไข้มีโอกาสรู้ได้เท่ากัน แพทย์
ที่ดีต้องเรียนรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป ด้วย
การมี “สติ” ใช้ข้อเท็จจริงมากกว่าความคิด
เห็นที่มีต่อๆ กันมาหรือค�ำบอกเล่า จึงจะได้
มาตรฐานปลอดภัย ต้องหัดรับฟัง อย่ายึดมัน่
สิ่งที่รู้มากเกินไป ความรู้เปลี่ยนได้ มีใหม่ๆ
ทุกวัน และประสบการณ์ของหมอรุ่นพี่ๆ มี
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ความส�ำคัญกว่าต�ำรามาก ความรูอ้ กี ประเด็น
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ด้ า นสั ง คม ที่ ต ้ อ งเข้ า ใจความ
เปลี่ยนแปลง เป็นไปทั้งเศรษฐกิจ การเมือง
การศึกษา และต้องเข้าใจไปยังสังคมของ
คนไข้แต่ละคนว่าเขาอยู่อย่างไร มารักษาได้
ด้วยกลไกใด กองทุนใด ความส�ำเร็จจะเกิด
ได้ ใ นแต่ ล ะรายต้ อ งพิ ถี พิ ถั น เป็ น ที ล ะราย
อย่าได้มองข้ามทุกชีวิต รวมไปถึงครอบครัว
ของคนไข้แต่ละคน ศาสนา อาชีพ ความเชือ่
การรักษาจึงได้ผลดีสูงสุด
4) เพราะคนแตกต่ า งกั น แพทย์
ต้องเรียนรู้ท่ีจะร่วมงานกับทุกคน : จึงต้อง
เป็ น ผู ้ คิ ด บวกและมี จิ ต วิ ท ยา เหตุ เ พราะ
การรักษาต้องท�ำงานเป็นทีม ซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้ป่วย-ญาติ-เจ้าหน้าที่-แพทย์ ซึ่งรวม
ไปถึงชุมชนและสังคม ที่ส�ำคัญมากต่อผล
การรักษา แพทย์ที่ดีต้องเรียนรู้ และมอง
ผู้ป่วยและทีมผู้ร่วมงานทุกคนเชิงบวกเป็น
เสมือนญาติพี่น้อง รักและเข้าใจเขา เพราะ
แต่ละคนมีพื้นฐานการรับรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่เท่ากัน ต้องระมัดระวังในการพูดจา
อาทิ ต� ำ หนิ ติ เ ตี ย น แนะน� ำ ให้ ม องในเชิ ง
“บวก” ให้อภัยและร่วมกันป้องกันแก้ไขด้วย
ความเข้าใจจิตใจทุกๆ คนในทีม ซึ่งมีญาติ
คนไข้อยูใ่ นทีมด้วย ความส�ำเร็จทางการแพทย์
ใดๆ ล้วนเป็นผลของการท�ำงานเป็นทีมทัง้ สิน้

5) เพราะจริยธรรมคือหลักส�ำคัญที่
คุ้มครองแพทย์ : แพทย์ที่ดีต้องศึกษาและ
เข้ าใจว่ า  จริ ย ธรรมแต่ ล ะข้ อ ที่ บั ญ ญั ติ นั้ น
เป็นอย่างไรและจ�ำเป็นต้องเคร่งครัดปฏิบัติ
ตามให้ได้ แพทยสภาในฐานะผูค้ วบคุมรักษา
จริยธรรมแพทย์ ทีผ่ า่ นมามีคดีฟอ้ งจริยธรรม
จ�ำนวนมากส่วนหนึ่งจากผู้ป่วย “ไม่เข้าใจ
โรคและร่างกายตน” ส่วนหนึ่งผู้ป่วย “ไม่
เข้าใจทีมผูร้ กั ษา ระบบการรักษา และตัวแพทย์”
อีกส่วนคือ “แพทย์ทำ� พลาด หรือ ผิดมาตรฐาน
ด้วยจงใจหรือไม่กต็ าม” ซึง่ มีไม่มาก ในรอบ
50 ปี มีแพทย์ถกู ลงโทษไปแล้วกว่า 1,000 คดี
และในปีที่ผ่านมามีฟ้องร้องทางจริยธรรม
150 กรณี เที ย บจากการรั ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชนปีละกว่า 200 ล้านครัง้ ถือว่า
น้อยมาก ซึง่ น้องๆ แม้มคี วามรูด้ ี ความหวังดี
เจตนารมณ์ดี แต่หากไม่สร้างความเข้าใจ
ทีด่ แี ละถูกต้อง หรือท�ำผิดกฎจริยธรรมต่างๆ
ก็ย่อมถูกลงโทษได้ การยึดถือคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีสมั มาคารวะต่อครูอาจารย์
รุ่นพี่อาวุโส จะเป็นเกราะคุ้มกันตนได้ ขอ
แนะน�ำให้ ใ ช้ ค วามรั ก ต่ อ คนไข้ เ สมอญาติ
ตนเอง ความสัมพันธ์ที่ดีจะตามมาเอง

และลดความทุกข์ของประชาชนนัน้ ย่อมก่อให้
เกิดบุญกุศลมากมาย และอยูไ่ ด้แบบพอเพียง
ดังพระราชด�ำรัสสมเด็จพระบรมราชชนก
ท่านมอบให้ไว้วา 
่ ถ้าหากอยากร�ำ่ รวยให้ไปท�ำ
อาชีพอื่น แพทย์ในยุคปัจจุบันอยู่ในสังคม
ที่มีค่าครองชีพสูงแต่ในภาครัฐที่เงินเดือน
น้อย เมื่อมีครอบครัวต้องวางแผนที่ต้องรับ
ผิดชอบให้เหมาะสม แพทย์จึงอาจต้ อ งหา
ความรู ้ อื่ น ๆ ร่ ว มด้ ว ย ในการสร้ า งฐานะ
รายได้เพิม่ เติมทีม่ นั่ คงและปลอดภัยเพิม่ เติม
จากวิ ช าชี พ แพทย์ ครอบครั ว ที่ มี ความสุข
พอเพียงจะส่งเสริมให้คุณหมอมีความส�ำเร็จ
ในการรักษาและส่งความสุขให้ผปู้ ว่ ยโดยง่าย
พึงระลึกว่าความไม่พอเพียง ความโลภ และ
เวชพาณิชย์ จะน�ำมาซึง่ ความเสียหายในชีวติ
แพทย์ได้โดยง่าย

6) เพราะกระแสวั ต ถุ นิ ย มรุ น แรง
แพทย์ต้องเป็นผู้มีความพอเพียง : แพทย์มี
7) เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ฐานะดีแม้ไม่ร�่ำรวย แต่ไม่ยากจน หมายถึง เทคโนโลยีเปลีย่ นโลก (Disruptive technology)
ความรู้ในวิชาชีพที่จะใช้ในการรักษาชีวิต จะท�ำให้วงการแพทย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

17

ภายใน 5 ปี อาทิ AI (artificial intelligence)
Big data, Cloud technology, Robotic
technology ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากโลกแคบลงและไม่มพี รมแดน
ทั้งทางด้านกฎหมาย วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
เด็กรุน่ ใหม่ทเี่ กิดขึน้ จะมีความคิดและลักษณะ
ที่แตกต่างจากรุ่นปัจจุบันชัดเจน คุณหมอ
ต้องติดตามเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดให้เท่า
ทันด้วยนะครับ
8) เพราะกฎหมายอยูร่ อบตัว แพทย์
จึงต้องมีความรู้ : เป็นข้อทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แม้วา่
แพทย์จะมีความรู้มากเพียงใด การขัดแย้ง
ในการรักษาพยาบาลย่อมมีได้เป็นธรรมชาติ
และอาจน�ำไปสูก่ ารฟ้องร้องได้ กฎหมายการ
แพทย์และสาธารณสุขมีมากกว่า 20 ฉบับที่
ต้องรู้แต่แพทย์มักไม่ทราบ อาทิ กฎหมาย
ผู้บริโภคที่ออกใหม่ ที่ต้องรับผิดในความผิด
ในกรณีมีผู้เสียหายแม้ไม่ได้เกิดจากความ
บกพร่องของแพทย์ การรักษาที่ไม่เป็นดังใจ
จนเกิดความพิการหรือเสียชีวิต น�ำไปสู่ทั้ง
คดีแพ่งร้องเรียกค่าเสียหาย และคดีอาญา
ที่โทษถึงจ�ำคุก มีหลายบทเรียนชีวิตที่หมอ
ใหม่ต้องศึกษาในยุคปัจจุบัน การรักษาทุก
อย่ า งต้ อ งถู ก ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และมี
หลักฐานที่ชัดเจน แพทย์ใหม่ต้องระวังการ
ไปรับท�ำคลินิกที่ไม่ถูกกฎหมาย การรับเป็น
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ผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลใดๆ ที่โฆษณา
โอ้อวดเกินจริง  โดยเฉพาะคลินิกด้านความ
งามและผิ ว หนั ง ที่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ อื่ น รั ก ษา
ผู้ป่วยแทนเรา การออกใบรับรองแพทย์เท็จ
ตลอดจนยาสูตรลับความงามและชะลอวัย
แบบแปลกๆ นอกต�ำราเรียน และ stem cell
ส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ล้วนท�ำให้
แพทย์ถูกลงโทษมาแล้วทั้งสิ้น
ขอย�ำ้ ว่า แพทยสภามีหน้าทีค่ มุ้ ครอง
ประชาชน หากแพทย์ท�ำผิดมาตรฐานหรือ
ทุรเวช รวมถึงผิดกฎหมายบ้านเมือง ย่อมจะถูก
ลงโทษทุกรายไม่มีละเว้น
สุดท้ายสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะขอมอบให้แพทย์
ใหม่ทุกคนคือ พระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทีท่ รงพระราชทานให้กบั คณะกรรมการแพทย์
ที่น�ำโดยคณบดี คณะเเพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ว่าขอให้แพทย์ทุกคนถือหลักการ

“อ่อนน้อมถ่อมตน  
ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”
เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านด�ำเนิน
ชีวิตให้ประสบความส�ำเร็จ ในฐานะ “ผู้ดูแล
รักษาความเจ็บป่วยทุกข์ยากของประชาชน”
โดยตระหนักเสมอว่า “หมอใหม่ทุกคนเป็น
ความหวังของอนาคตระบบสาธารณสุขไทย”

สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา I

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ผมขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภา ปัจจุบันเรามีสมาชิก
ทีย่ งั มีชวี ติ อยูก่ ว่าห้าหมืน่ ห้าพันคน คนทีจ่ ะใช้คำ� ว่านายแพทย์
หรื อ แพทย์ ห ญิ ง ได้ จ ะต้ อ งจบวิ ช าแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จาก
สถาบันทีแ่ พทยสภารับรอง ส่วนค�ำว่าหมอนัน้ อาจจะไม่ใช่แพทย์
เช่น หมอดู หมอนวด การที่จะได้เป็นแพทย์ที่สมบูรณ์สามารถ
ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยในประเทศไทยได้จะต้องได้ใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากแพทยสภาเท่านั้น คนที่จะเป็นแพทย์ นอกจากจะ
มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วจะต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา
อยู่ใต้ข้อบังคับจริยธรรมของแพทยสภา ความรู้ทางการแพทย์
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องและ
ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกซึง่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมา วิชาชีพแพทย์ต่างจากวิชาชีพอื่นที่เรา
เกีย่ วข้องกับชีวติ มนุษย์ ซึง่ แต่ละคนไม่เหมือนกัน เรามีจริยธรรม
ที่จะต้องปฏิบัติตาม เราจะต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องสุขภาพ มีความ
ซื่อสัตย์และมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบสูง แพทย์
ทัว่ โลกได้ให้คำ� มัน่ สัญญาว่า เราจะเคารพชีวติ และศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ รักษาผูป้ ว่ ยและผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถ
และเห็นอกเห็นใจโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ปกป้องความเป็นส่วนตัว
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และความลับของผู้ป่ว ย ใช้ความรู ้ ค วามสามารถในการท� ำ
หัตถการที่จ�ำเป็นถึงแม้ว่าจะท�ำให้เราต้องเสี่ยงต่ออันตราย
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ความรู้
แก่ประชาชนและสังคมในเรื่องการดูแลสุขภาพ ให้ค�ำแนะน�ำ
สังคมและรัฐบาลให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพ้นจากความ
ทุกข์ทรมาน หยุดยัง้ การกระท�ำทีเ่ ป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์
สอนและให้ค�ำปรึกษาแก่แพทย์รุ่นน้องและแพทย์ร่วมวิชาชีพ
สิ่งที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นค�ำมั่นสัญญาของแพทย์ทั่วโลก
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตเรามีความส�ำเร็จหรือไม่ เรา
ดูจากของ 6 อย่างคือ
1. มีความสงบสุขในจิตใจ ไม่มีความกลัว ไม่มีความ
โกรธ ไม่มีความรู้สึกผิด นอนหลับสบาย
2. มีสุขภาพดี แข็งแรง มีก�ำลังวังชา
3. มีความสัมพันธ์อันดีกับคนทั่วไป เป็นที่รักใคร่ของ
คนใกล้ชิดและคนทั่วไป
4. มีความอิสระในการใช้จา่ ย ไม่เดือดร้อนเรือ่ งการเงิน
5. ท�ำได้ตามที่มุ่งหวัง หรือปรารถนา
6. ได้ท�ำอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถของเรา
ในทีส่ ดุ ผมขอให้แพทย์ใหม่ทกุ คนมีความสุข มีความรัก
มีสุขภาพดี ประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพและชีวิตส่วนตัว มี
ความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุขในจิตใจ ไม่มีศัตรู ไม่มีเรื่อง
ทะเลาะวิวาทหรือการฟ้องร้องใดๆ
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สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา I

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
สวัสดีหมอใหม่
๋ วนี้น้องๆ ไม่ค่อยอดทนไม่ค่อย
"พี่ครับเดีย
อยากเรียนรู้เหมือนแต่ก่อนเลย"
"ผู้อ�ำนวยการครับเมื่อวานนี้ห้องยาตรวจสอบ
พบว่าน้องเบิกยาจ�ำนวนมากเป็ นยาแพงทั้งหมด

บ้าง จึงอยากจะสรุปให้แพทย์จบใหม่ หมอใหม่
ที่ ก�ำลังไปเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ทราบ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นจริงที่สุด และเป็น
กรณีทพี่ วกเราต้องผ่านต้องพบแน่นอน รูเ้ ขา
รู้เราย่อมได้เปรียบและสามารถด�ำรงตนได้
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ

ซ�้ำๆ หลายครั้งไม่แน่ใจว่าเอาไปท�ำอะไร"

ข้อห้ามท�ำ

๋ วนี้น้องๆ เอารูปคนไข้บางทีเอา
"พี่คะเดีย

1. การโพสต์ ข ้ อ ความบนโซเชี ย ล
มี เ ดี ย ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ของผู้ป่วยซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 7
2. การโพสต์ ภ าพหรื อ การใช้ ค�ำที่
หยาบก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงานอันท�ำให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น
3. การทุ จ ริ ต เช่ น การเบิ ก เงิ น โอที
หรือการเบิกยาที่เกินกว่าความจ�ำเป็น
4. โกหกผูป้ ว่ ยหรือโกหกเพือ่ ให้ตวั เอง
ดูดี
5. ออกใบรับรองแพทย์เป็นเท็จทั้งที่
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
6. การให้การรักษาทีข่ าดความระมัด
ระวังทั้งที่ไม่มีความรู้ เพียงเพื่อให้ผ่านๆ ไป

เอ็กซเรย์ไปลงใน Facebook ดูแล้วไม่เหมาะสม
เลยค่ะ"

ตลอดระยะเวลา 7 ปีทเี่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการ และอี ก 13 ปี ที่ เ ป็ น ประธานองค์ ก ร
แพทย์ได้รับค�ำปรารภค�ำบ่นจากพี่ๆ แพทย์
พี่ เ ลี้ ย งที่ ดู แ ลน้ อ งจบใหม่ ที่ เ รี ย กว่าแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เป็นเรื่องซ�้ำๆ กันมาตลอด แต่น้องๆ ที่ขยัน
อดทนน่ารัก และมีความเป็นแพทย์โดยจิต
วิญญาณก็มีอยู่ไม่น้อย จึงเป็นเหตุให้มีการ
รวบรวมความเห็ น และข้ อ มู ล จากแพทย์
เพิ่มพูนทักษะทีก่ ำ� ลังจะจบในแต่ละปี โดยใช้
ค�ำถามว่ า สิ่ ง ที่ ห ้ า มท� ำ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ มี อ ะไร
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ถือเป็นความประมาท
7. ให้ร้าย ทับถมเพื่อนร่วมวิชาชีพ
8. ทะเลาะกับผู้ป่วยหรือญาติ
สิ่งที่ต้องท�ำ

1.
ผู้ ร่วมงาน
2.
3.
4.

ซื่ อ สัตย์ต่อ ตัว เอง ผู้ป่ว ย และ
กตัญญูกตเวทิตา
อยู่เวรต้องตามได้
อดทนและอึด

นอกนั้นเป็นกรณีที่ไม่ควรท�ำ เช่น
พูดหยาบก้าวร้าว เหยียดหยาม เกี่ยงงาน
รับงานเอกชน ท�ำงานเอาหน้า การรักษาทาง
โทรศัพท์ ไม่ประหยัด เอาเปรียบเพือ่ น ทะเลาะ
กับพยาบาล ไม่ดูแลสุขภาพตัวเอง
กรณีที่ควรท�ำ เช่น ตรงต่อเวลา ให้
เกียรติเพือ่ นร่วมงาน หาความรูเ้ พิม่ เติมเสมอ
ใจเย็น ปรึกษาแพทย์พเี่ ลีย้ งเมือ่ มีปญ
ั หา เคารพ
ผูอ้ าวุโส ขยันหมัน่ เพียร
จากข้อมูลเบือ้ งต้นเป็นเรือ่ งเข้าใจได้
ง่าย แต่เชื่อได้เลยว่าจะมีความผิดพลาดซ�้ำ
เดิมแน่นอนและมากด้วย จึงขอให้พวกเราได้
เตรียมตัวป้องกันไว้ดว้ ยจะเป็นมงคลต่อชีวติ
มาปีนมี้ คี ำ� ถามอีกว่า ความภาคภูมใิ จ
ที่เป็นแพทย์ใช้ทุนมีอะไรบ้าง ค�ำตอบมาใน
ลักษณะเดียวกันจากทั้งหมด 20 คนคือได้
รับความรู้ได้รับทักษะอย่างมาก มีความรู้สึก
ว่าชีวิตช่วงนี้ท่ีเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะมีการ
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เปลี่ยนแปลงมากที่สุด รู้สึกภูมิใจ ดีใจ หาย
เหนื่ อ ยเมื่ อ รั ก ษาคนไข้ ห ายหรื อ บรรเทา
อาการทุกข์ทรมานได้ ได้เรียนรู้การวางตัว
ในสังคม การท�ำงานกับผู้อื่นและคุณค่าของ
การให้
"ผู้อ�ำนวยการครับ หมอทศพรที่เป็ นแพทย์

เพิ่มพูนทักษะปีท่แ
ี ล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาล

ชุมชน มักจะมาช่วยอยู่เวรศัลยกรรมและเวรช่วย
ที่ห้องฉุกเฉินโดยที่ไม่รับเงินค่าตอบแทน น่ารัก
มากครับ"

เป็นค�ำพูดของประธานองค์กรแพทย์เมื่อปี
ที่แล้ว มาปีนี้
"พี่ครับ หมอทศพรเค้าอยากเรียนอายุรแพทย์
ทางองค์กรแพทย์ยินดีส่งหมอทศพรไปเรียน
พี่ช่วยขอทุนให้ด้วยนะครับ"

สิง่ ทีผ่ มท�ำคือ นอกจากจะขอทุนให้แล้วยังหา	
ที่เรียนให้ด้วย
ชีวติ ของหมอทีด่ นี นั้ หนักและเหนือ่ ย
แน่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเหนื่อยไปตลอดชีวิต เมื่อ
โอกาสและความรู้ความสามารถเหมาะสม
ให้ระลึกไว้เสมอว่าอานิสงส์ทเี่ ราได้กอ่ ประโยชน์
ต่อผู้ป่วยจะหนุนน�ำให้เราได้ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวติ ด้านอืน่ ๆ อย่างแน่นอน จงสนุก
กับความท้าทายทีก่ ำ� ลังจะมาด้วยความฉลาด
ปราดเปรื่อง ความดี และมีสติอย่างเต็มที่
ขอให้ทุกคนได้พานพบแต่สิ่งดีๆ ได้คิดได้
ท�ำแต่สิ่งดีๆ จงประสบความส�ำเร็จในชีวิต

สารจากนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ I

ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของวงการแพทย์ด้วยความจริงใจ ทุกๆ
ท่านเป็นอนาคตของวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการน�ำความสุข ความมีสุขภาพดี
ทั้งด้านก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังปัญญามาสู่ประชาชน ทั้ง
ผู้ที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยและผู้ป่วยทั้งหลาย การมีสุขภาพทั้งกาย
และใจที่ดีของประชาชนและผู้ป่วยเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญใน
การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สิ่งที่ส�ำคัญ
ของแพทย์ทจี่ บใหม่คอื ความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน อันมีการด�ำรง
ไว้ ซึ่ ง จริ ย ธรรมทางด้ า นการแพทย์ ตามพระราชด� ำ รั ส ของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานการณ์ในปัจจุบนั มีสว่ นท�ำให้การท�ำงานของแพทย์มอี ปุ สรรค
มากขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ผมมีความเชื่อมั่นในตัวท่าน
สมาชิกใหม่ทกุ ท่านทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อประชาชน
และประเทศชาติต่อไปได้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน
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แก่ท่าน และขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านท�ำงานด้วยความสุข
ประสบความส�ำเร็จ และสามารถพัฒนาตนเองในการท�ำงาน
ได้อ ย่างต่อเนื่อ ง หากมีสิ่งใดที่ ท ่ า นสมาชิ ก ใหม่ ต ้ อ งการให้
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไป
ช่วยเหลือ ขอได้โปรดติดต่อมาได้ที่ส�ำนักงานเลขานุการของ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2318-8170, 0-23144333 E-mail: math@loxinfo.co.th
ในนามของกรรมการบริ ห ารของแพทยสมาคมแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทย์รุ่นพี่ขอส่งความ
ปรารถนาดีมายังน้องใหม่ทุกท่าน
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สารจากเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย I

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี

ในวาระที่คุณหมอใหม่ทุกท่านส�ำเร็จการศึกษาแพทย์และผ่าน
กระบวนการรับรองต่างๆ จนเป็นแพทย์และเป็นสมาชิกของ
แพทยสภาโดยสมบูรณ์ ในนามของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จของทุกๆ
ท่านในโอกาสนี้ และต้อนรับท่านเข้าเป็นสมาชิกของวิชาชีพแพทย์
เพื่อที่จะมุ่งมั่นท�ำประโยชน์ให้กับวงการแพทย์และผู้ป่วยสม
ดังเจตนาของท่านที่มีตั้งแต่แรก
การเป็นแพทย์ที่ดีตามนัยของวงการแพทย์ ประกอบ
ด้วยการเรียนรูว้ ชิ าการอย่างต่อเนือ่ ง การประพฤติปฏิบตั ดิ ตี าม
จรรยาแพทย์และธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด และการรู้จักรักษา
ตัวให้ดี มีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ์ทงั้ กายวาจาใจ ในนามของกลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ผมขอให้ท่านมีความส�ำเร็จ
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ในชีวติ งานและชีวติ ส่วนตัวทุกประการ หากมีสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดทีผ่ ม
หรือกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจะมีสว่ นช่วยท่าน
ได้ไม่ว่ามากหรือน้อย กรุณาแจ้งให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยได้รับทราบ เพื่อช่วยเหลือท่าน และจะได้ช่วย
กันปรับปรุงพัฒนางานและวงการของเราให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
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เวชระเบี ย น

มี คุ ณ ค่ า จริ ง หรื อ ?

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ

1

มีคุณค่าเพราะ
• ทีมผู้ดูแลรักษาได้ใช้ทบทวนข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ป่วย
• ผู้อยู่เวรใช้เพื่อดูข้อมูลเมื่อต้องมา
ดูแลผู้ป่วย
• สะท้อนถึงแนวคิด แผนการและวิธี
การดูแลรักษา ตลอดจนสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย

2

ไม่มีคุณค่าเมื่อ

3

การปฏิบัติกับเวชระเบียน

• บันทึกข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์
ไม่ตรงความจริง
• ข้อมูลขาดหาย ไม่ต่อเนื่อง

• เมือ่ บันทึกผิดใช้วธิ ขี ดี ฆ่า ห้ามใช้
หมึกขาวลบ
• มีระบบจัดเก็บ ตามหาได้ เรียก
ใช้ได้และไม่หาย
• ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบจัดเก็บ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั ิ
อย่างเป็นทางการ หรือจากเจ้าของ
ประวัติ
• ให้บริการน�ำข้อมูลจากเวชระเบียน
ไปเปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ แต่ต้องไม่เปิดเผยชื่อหรือ
มีข้อมูลส่วนตัวที่จะบ่งถึงตัว
บุคคลได้

• แสดงถึงคุณภาพในการบริการ
• มีการสรุปผลการดูแลรักษา
• เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการศึกษาวิจยั
ชนิดเก็บข้อมูลย้อนหลัง
• เมือ่ มีการร้องเรียน/ฟ้องร้องในการให้
บริการ ต้องเก็บให้ดีจะเป็นหลักฐาน
ที่ส�ำคัญยิ่ง
27

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

เมื่อเป็นแพทย์แล้ว
จะท�ำอย่างไร
กับการเตรียมตัว
ในการศึกษาต่อ
เป็นแพทย์เฉพาะทาง
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอชื่ นชมแพทย์ จ บ
ใหม่ทุกท่านที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ
พยายามทบทวนวิ ช าความรู ้ ท่ี ไ ด้ ศึ ก ษา
มาจนสามารถสอบผ่าน และได้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชี พเวชกรรม เป็นแพทย์โดย
สมบู รณ์
ในช่ ว งเวลาของการปฏิ บั ติ ง านใน
ฐานะแพทย์น้ัน นอกจากต้องรับผิดชอบด้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว แพทย์ทุกท่านยังต้อง
พิ จ ารณาถึ ง ทางเลื อ กทางด้ า นการศึ ก ษาต่ อ
เนื่องของตนเองว่า ตนเองมีความประสงค์จะ
เป็นแพทย์ทางด้านใด ซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้น มี
28
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ทั้งทางที่ท่านถูกก�ำหนดให้ผ่านและทางที่ท่าน ซึ่ ง แพทย์ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข อง
เลือกเอง สรุปได้ดังนี้
แพทยสภา HYPERLINK "http://www.tmc.or.th"
www.tmc.or.th และศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่ง
1. การเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งถูก ประเทศไทย
ก� ำ หนดไว้ ใ นปี แ รกของการปฏิ บั ติ ง านชดใช้
ทุน ปัจจุบันแพทยสภาได้ประสานกับกระทรวง
3. สาขาต่างๆ ในการฝึกอบรม ได้แก่
สาธารณสุข ในการจัดสรรแพทย์ได้ปฏิบัติงาน
1. สาขาประเภทที่หนึ่ง เป็นสาขาที่
เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อให้ ส่งเสริมพิเศษ 13 สาขา โดยผู้เข้ารับการฝึก
มีโอกาสเพิม่ ประสบการณ์ทางคลินกิ โดยมีแพทย์ อบรมไม่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ต้องผ่าน
พี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษาในหัตถการต่างๆ
การปฏิ บั ติ ง านตามโครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ในปีการปฏิบัติงาน 2558 แพทยสภา ได้แก่ จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์-เด็กและ
ได้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ วัยรุน่ นิตเิ วชศาสตร์ รังสีรกั ษาและมะเร็งวิทยา
ในการลงทะเบียน ตลอดจนประเมินผลโครงการ อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
เพิม่ พูนทักษะ ซึง่ จะสามารถรวบรวมข้อมูลและ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ยกเว้น
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานของโรงพยาบาล สาขาพยาธิวทิ ยาทัว่ ไป พยาธิวทิ ยาคลินกิ พยาธิ
แต่ละเครือข่าย
วิ ท ยากายวิ ภ าค เวชศาสตร์ ค รอบครั ว และ
เวชศาสตร์บริการโลหิต ไม่ต้องผ่านการปฏิบัติ
2. การฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะ งานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
ทางสาขาต่างๆ หรือแพทย์ประจ�ำบ้าน แพทยสภา
2. สาขาประเภทที่สอง ได้แก่สาขา
ได้พฒ
ั นาระบบการสมัครเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักต่างๆ ที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษา
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พิจารณาตรวจสอบความถนัดของตนให้ถี่ถ้วน
ว่าท่านรักและชอบที่จะเป็นแพทย์ด้านใดแล้ว
มุ่งไปทางด้านนั้นจนจบหลักสูตรจะได้ไม่ต้อง
มาเสียเวลา และ/หรือลาออกกลางคัน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ต่อแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ 14 ราชวิทยาลัย 1
วิทยาลัย และ 1 สมาคม ทีแ่ พทยสภามอบหมาย
ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการ
3. สาขาประเภทที่สาม ได้แก่อนุสาขา ฝึกอบรม
ต่อยอดต่างๆ จากสาขาหลัก ประเภทที่ 2 ได้แก่
อายุ ร ศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
สูตินรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา วิสัญญี ให้ติดต่อแพทยสภาที่หมายเลข 0-2590-1880,
วิทยา เเละรังสีวิทยา มีทั้งสิ้น 44 สาขา ดังนั้น 0-2591-5991 หรือศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ
ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมจะต้ อ งได้ ห นั ง สื อ อนุ มั ติ / แพทยสภาที่ให้ไว้ข้างต้น
วุฒิบัตร สาขาหลักก่อน
ข้ อ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ แพทย์ ที่ จ ะเข้ า
ขอให้ แ พทย์ ทุ ก ท่ า นปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ศึกษาเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางนี้คือ ขอให้ท่าน ความสุข และประสบความส�ำเร็จสมดังปรารถนา
ต่อในอนุสาขาต่อยอดต่อไป มีทั้งสิ้น 26 สาขา
เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิม่ พูนทักษะก่อน ส�ำหรับ
คนที่ มี ต ้ น สั ง กั ด สามารถเข้ า ฝึ ก อบรมได้ เ ลย
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มตี น้ สังกัด ต้องได้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาแล้ว 3 ปี
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ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อ�ำนาจ กุสลานันท์

หมอ-กฎหมาย-การฟ้องร้อง
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ในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมนั้น  มีความ
เสี่ยงในการถูกฟ้องร้องและร้องเรียนได้ตลอด
เวลา เพราะเราต้องมีความรับผิดชอบต่อชี วิต
และร่างกายของผู ้ป่วยซึ่ งมีกฎหมายคุ้มครอง
ทั้ง ทางอาญา ทางแพ่ง ทางวินัย และทาง
จริยธรรม
การฟ้องร้องแพทย์และสถานพยาบาล
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนนัน้ ได้เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขที่เดียวมีสถิติล่าสุดจนถึง
สิ้นปี 2559 ดังนี้
คดี แ พ่ง 256 คดี คดีอาญา 38 คดี
คดีปกครอง 2 คดี
มีคดีแพ่งและคดีผบู้ ริโภคอยูใ่ นศาลรวม
50 คดี (ทุนทรัพย์ประมาณ 3,068 ล้านบาท)
ศาลชั้นต้น 17 คดี
ศาลอุทธรณ์ 17 คดี (ศาลชั้นต้นให้
กระทรวงฯ ชนะ 16 แพ้ 1)

ศาลฎี ก า 16 คดี (ศาลอุ ท ธรณ์ ใ ห้
กระทรวงฯ ชนะ 14 แพ้ 2)
ส่ ว นตั ว เลขในหน่ ว ยราชการอื่ น ๆ
และภาคเอกชนนั้นไม่สามารถรวบรวมมาได้
ที่ ป ระนี ป ระนอมกั น ไปได้ ก ่ อ นการฟ้ อ งและ
ระหว่างการฟ้องก็มีอีกเยอะ ผมในฐานะครู
แพทย์ที่ได้ท�ำงานด้านกฎหมายมานาน ได้รับ
การปรึกษาจากพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ มากว่า
30 ปีทผี่ า่ นมา จึงขอน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์
กลั่นออกมาวางแนวให้ “หมอใหม่” ดังนี้ครับ
1. การป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะ
หากเกิ ด การฟ้ อ งร้ อ งแล้ ว เราจะเหนื่ อ ยและ
เครียดที่สุดในชีวิต ดังนั้น หมอใหม่จะต้อง
1.1 มีความสุภาพ อ่อนโยน และปฏิบตั ิ
ต่อผู้ป่วยเหมือนดั่งที่เราดูแลญาติพี่น้องของเรา
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ต้ อ งควบคุ ม อารมณ์ ใ ห้ ไ ด้
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เพราะการโต้ เ ถี ย งกั บ ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ญาติ อ ย่ า ง ควรปรึกษาแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์
รุนแรงเป็นเหตุส�ำคัญที่น�ำไปสู่การฟ้องร้องมาก ด้ า นกฎหมายเพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางด� ำ เนิ น
ที่ สุ ด หากมี ค วามโกรธให้ ห ยุ ด และออกจาก การให้เหมาะสมที่สุด
เหตุการณ์ไปก่อน
2. การถูกฟ้องมีหลายรูปแบบที่ส�ำคัญ
คือ
1.2 อย่ า ทอดทิ้ ง ผู ้ ป ่ ว ย ห้ า มหนี เ วร
2.1 ฟ้องต่อแพทยสภาโดยแพทยสภา
อย่างเด็ดขาด ไม่จ�ำเป็นอย่าสั่งทางโทรศัพท์ มีการพิจารณาหลายชัน้ ตัง้ แต่คณะอนุกรรมการ
ถ้าจ�ำเป็น สั่งแล้วให้รีบตามมาดูผู้ป่วยด้วย
จริยธรรม คณะอนุกรรมการสอบสวน คณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม และในที่สุด
1.3 การตรวจรักษาผู้ป่วยต้องได้รับ จะต้องผ่านมติคณะกรรมการแพทยสภา ซึ่ง
ความยินยอม ซึ่งกรณีที่มีความเสี่ยงต้องกระท�ำ มีการด�ำเนินการด้วยความรอบคอบเที่ยงตรง
เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนกรณีฉุกเฉินที่จ�ำเป็น และเป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการทางการแพทย์
ต้องกระท�ำเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยนั้น แพทย์ต้อง โดยพิจารณาถึงภาวะ วิสัย และพฤติการณ์เป็น
ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด ญาติจะไม่ให้ความยินยอม รายๆ ไปเสมอ
ไม่ได้ เพราะการมีชีวิตรอดอยู่เป็นสิทธิเฉพาะ
ตัวของผู้ป่วยเท่านั้น กฎหมายไม่อนุญาตให้
2.2 ฟ้องเป็นคดีแพ่ง ซึ่งตามพระราช
ญาติมาขัดขวางได้
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ได้คมุ้ ครองการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
1.4 บันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนเสมอ ของรัฐมิให้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง ดังนั้น โจทก์จะ
กรณีฉกุ เฉินหากยังเขียนไม่ได้ เมือ่ ผ่านเหตุการณ์ ต้องฟ้องหน่วยงานที่แพทย์สังกัดอยู่เท่านั้น แต่
ไปแล้วให้รีบมาเขียนลงทันทีที่กระท�ำได้ เพราะ อย่างไรก็ตาม หากเกิดการฟ้องร้องหน่วยงาน
เวชระเบี ย นเป็ น พยานหลั ก ฐานที่ ส� ำ คั ญ มาก ของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข แพทย์ต้อง
ทางคดี
เข้าไปร่วมแก้ไขด้วย เพราะหากแพ้คดีแล้วตาม
กฎหมายกระทรวงฯ มี สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย กั บ แพทย์
1.5 หากเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ขึ้น ผูก้ ระท�ำผิดได้ หากเป็นกรณีทกี่ ระท�ำโดยเจตนา
ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของแพทย์หรือไม่ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งขณะนี้
ก็ตาม ให้รีบปรึกษาผู้บริหารและต้องเข้าร่วม ได้มีการไล่เบี้ยเกิดขึ้นแล้ว และผมก็ได้เสนอ
แก้ไขสถานการณ์ดว้ ยตนเองเสมอ เพราะเราจะ ความเห็นผ่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขถึง
เป็นผู้รู้รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ดีที่สุด และ แนวทางแก้ไขความเดือดร้อนและความเสี่ยง
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ของแพทย์ไปแล้ว เพื่อให้แพทย์ท�ำหน้าที่ดูแล
รักษาชีวิตผู้ป่วยด้วยความมั่นใจ
2.3 ฟ้องเป็นคดีอาญา ซึ่งผู้ป่วยหรือ
ทายาทอาจแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแพทย์
ต่อพนักงานสอบสวน ให้ท�ำส�ำนวนส่งอัยการ
เพือ่ พิจารณาสัง่ ฟ้องหรืออาจให้ทนายยืน่ ฟ้องเอง
ต่อศาลยุตธิ รรมก็ได้ ซึง่ ในส่วนของการแจ้งความ
ด�ำเนินคดีอาญาต่อแพทย์กับต�ำรวจนั้นพบได้
บ่อยกว่าเพราะไม่ตอ้ งเสียเงินค่าทนายความ ซึง่
เรือ่ งนีค้ ณะกรรมการแพทยสภาได้มมี ติและมอบ
ให้ผมเข้าพบผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่อปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549
จนเป็นที่เข้าใจตรงกัน และในที่สุดผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือที่ 0031.212/ว.91
ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2549 เรื่ อ งด� ำ เนิ น คดี
อาญากรณีแพทย์เป็นผู้ถูกกล่าวหาส่งไปยังกอง
บัญชาการต่างๆ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทั่วประเทศว่า กรณีที่มีการแจ้งความด�ำเนินคดี
กับแพทย์จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น
ให้พนักงานสอบสวนมีหนังสือแจ้งเหตุโดยสรุป
ไปยังนายกแพทยสภา โดยขอทราบความเห็นใน
2 ประเด็น เพื่อไปประกอบการสอบสวนคือ

2. แพทย์ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาได้ ใ ช้ ค วาม
ระมัดระวังในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย
ตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ของแพทย์ที่จะ
ต้องท�ำการรักษาพยาบาลในกรณีนี้หรือไม่
ดัง นั้นหาก “หมอใหม่” โชคร้ายถูก
ด�ำเนินคดีอาญา ให้แจ้งต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อด�ำเนินการขอความเห็นมายังแพทยสภาได้
ทันที หากต้องการส�ำเนาหนังสือดังกล่าวให้ขอ
ได้ที่ผมหรือที่แพทยสภาได้
น้องๆ ไม่ตอ้ งกลัวนะครับ ขอให้ทำ� งาน
ด้วยความไม่ประมาทและด�ำเนินชีวิตตามค�ำ
สอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก แล้วชีวิตจะมีความสุข
ขอให้ทุกๆ คนมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ

1. ในการรักษาของแพทย์ผถู้ กู กล่าวหา
ได้ ท� ำ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
เวชกรรมของแพทยสภาหรือไม่
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เวชปฏิบัติ

การชั นสูตรพลิกศพ
ในกรณีตายผิดธรรมชาติ
และตายในระหว่างอยู ่ใน
ความควบคุมของ
เจ้าพนักงาน

การตายผิดธรรมชาติจาก 5 พฤติการณ์
คือ ฆ่าตัวตาย ถูกผูอ้ นื่ หรือสัตว์ทำ� ให้ตาย โดย
อุบัติเหตุ ตายโดยยังมีปรากฏเหตุ และการ
ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้ า
พนักงาน ยกเว้นการประหารชีวติ ตามกฎหมาย
ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ตาย
คือใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อไหร่ สาเหตุและ
พฤติ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ ต ายคื อ อะไร มี พ ยาน
หลักฐานของผู้กระท�ำให้ตายหรือไม่ ซึ่งเป็น
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หน้าทีร่ บั ผิดชอบของพนักงานสอบสวนท้องที่
ทีพ่ บศพ โดยต้องใช้ผรู้ ว่ มชันสูตรพลิกศพ คือ
แพทย์ นิ ติ เ วช/แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาล/
แพทย์ทมี่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เท่าที่จะหาได้ตามล�ำดับ โดยยกเลิกแพทย์
ประจ�ำต�ำบลไปแล้วเมือ่ พ.ศ. 2542 แพทย์จะ
ออกไปร่ ว มชั น สู ต รพลิ ก ศพกั บ พนั ก งาน
สอบสวนเพื่อพิสูจน์สาเหตุการตายตามหลัก
วิชานิติเวช เช่น ตายจากบาดแผลถูกแทงที่
ชายโครงซ้ายทะลุเข้าช่องอกถูกหัวใจ ท�ำให้
เสียเลือดอย่างมาก เป็นการสันนิษฐานสาเหตุ
การตายเบื้องต้น ณ ที่ที่พบศพเป็นหลักฐาน
ในการด�ำเนินคดีทถี่ กู ต้อง มีรายละเอียดยิง่ ขึน้
การที่แพทย์จ�ำเป็นต้องออกไปร่วม
ชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน ณ ที่ที่
พบศพ เป็นหน้าทีต่ ามกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบตั ิ
แล้วเกิดความเสียหายขึน้ แพทย์จะถูกร้องเรียน
เรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำให้เกิด
ความเสียหายในกระบวนการยุติธรรม เป็น
ความผิดมีโทษทางอาญา ทางแพ่ง รวมถึง
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทย์จึงจ�ำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ
ในการออกไปร่วมชันสูตรพลิกศพกับพนักงาน
สอบสวน ว่าจะต้องทิง้ ผูป้ ว่ ยในสถานพยาบาล
ไป หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าทีท่ ผี่ า่ นการฝึก
อบรมโดยเฉพาะออกไปถ่ายภาพมาน�ำเสนอ

รายงานเพือ่ ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน แต่ทจี่ ำ� เป็น
ต้ อ งออกไปร่ ว มชั น สู ต รพลิ ก ศพกรณี ก าร
ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษในคุก
จะมีอัยการร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย ควรให้
แพทย์นิติเวชเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางนิติ
เวชศาสตร์เป็นพิเศษ และรู้หลักการความ
ปลอดภัยไม่ให้นกั โทษในคุกจับเป็นตัวประกัน
ซึ่งทางราชทัณฑ์ไม่มีกฎคุ้มครองตัวประกัน
มีเพียงฝ่ายเจ้าหน้าที่กับฝ่ายนักโทษเท่านั้น
อี ก ทั้ ง ประเด็ น สาเหตุ ก ารตายจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ใช้การผ่าศพชันสูตรที่ครบถ้วนจึงจะเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย
สรุป แพทย์มภี าระทีต่ อ้ งร่วมชันสูตร
พลิกศพ ณ ที่ที่พบศพอย่างเหมาะสมตาม
กฎหมายก� ำ หนด เพื่ อ ท� ำ บั น ทึ ก หลั ก ฐาน
ภาพถ่ายและเอกสารทีใ่ ห้ความเห็นสันนิษฐาน
สาเหตุการตายในเบือ้ งต้นตามหลักการแพทย์
ที่จ�ำเป็นต้องผ่าศพชันสูตรให้ได้หลักฐาน
ยื น ยั น สาเหตุ ก ารตายที่ แ ท้ จ ริ ง ต่ อ หรื อ ไม่
และพยายามหลีกเลี่ยงความเห็นที่ไม่แน่ใจ
เช่น บาดแผลกระสุนปืน ทางเข้า ทางออก
ระยะยิง และวิถกี ระสุนเป็นอย่างไร ถ้ายังขาด
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่แท้จริง
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ข้อพึงตระหนัก

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กระบวนพิจารณาของศาลประกอบด้วยบุ คคล 3 กลุ่ม คือ โจทก์ (ผู ้ยื่นค�ำฟ้ อง)
จ�ำเลย (ผู ถ้ กู ฟ้ อง) พยาน ซึ่งส่วนมากผู ป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเข้าสูก่ ระบวนพิจารณาของ
ศาลจะอยู ่ในฐานะ “พยานผู ้เชี่ยวชาญ” รองลงมาจะอยู ใ่ นฐานะ “จ�ำเลย” ฉะนัน้ การเตรียม
ความพร้ อมของผู ้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม ก่อ นเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลจะ
แตกต่างกัน แล้วแต่วา่ ผู ป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู ่ในฐานะใด
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ใหม่โดยผ่านทางผูพ้ พิ ากษา เมือ่ เข้าใจค�ำถาม
อย่างถูกต้องแล้ว จึงตอบค�ำถามตามมาตรฐาน
ทางวิชาการทางการแพทย์ เมือ่ เบิกความเสร็จ
แล้ว ให้อ่านข้อมูลในเอกสารค�ำเบิกความ
แก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงตามความหมายที่ตน
ตั้งใจเบิกความก่อนลงลายมือชื่อ

1. ในฐานะพยาน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมควรจะรูว้ า่ ประเด็นการพิจารณา
ของศาลในคดีเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในด้านวิชาการ ในด้านความ
ล่าช้า ในด้านการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ หลังจากนั้นก็ควรจะหาข้อมูลในเรื่อง
ที่จะขึ้นเบิกความให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพราะความรู้ทางการแพทย์มี
การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านสถิติของโรคต่างๆ
ขณะที่เบิกความในศาล ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรมในฐานะพยานควรท� ำ ตั ว
ตามสบาย ฟังค�ำถามของคูค่ วาม (โจทก์หรือ
จ�ำเลย) จากทนายความ หรือบุคคลอื่นให้
เข้าใจอย่างดีก่อนตอบ ถ้ามีข้อไม่เข้าใจหรือ
ฟังไม่ชัดเจน ให้แจ้งให้คู่ความถามค�ำถาม

2. ในฐานะจ�ำเลย ผู้ประกอบวิชา
ชีพเวชกรรมในฐานะจ�ำเลย ต้องให้ความ
ร่วมมือกับทนายความในกระบวนการพิจารณา
ซึง่ มีการท�ำค�ำให้การ การอ้างพยาน การต่อสู้
คดีในศาล ดังนี้
2.1 การท� ำ ค� ำ ให้ ก าร ต้ อ งมี อ งค์
ประกอบครบตามที่กฎหมายก�ำหนด ตาม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
มาตรา 177
“เมื่อได้ส่งหมายเรียกและค�ำฟ้องให้
จ�ำเลยแล้ว ให้จำ� เลยท�ำค�ำให้การเป็นหนังสือ
ยื่นต่อศาล ภายในสิบห้าวัน ให้จ�ำเลยแสดง
โดยชัดแจ้งในค�ำให้การว่า จ�ำเลยยอมรับ
หรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น หรือแต่
บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น”
หมายความว่า ค�ำให้การต้องประกอบ
ด้วย
- จ�ำเลย ยอมรับผิด หรือ
- จ�ำเลย ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์
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- จ� ำ เลย มี เ หตุ ผ ลในการปฏิ เ สธ
ความผิดอย่างไร
2.2 การอ้างพยาน เพื่อต่อสู้คดี มี
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายคือประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 88 ทีก่ ล่าวว่า
เมื่ อ คู ่ ความฝ่ายใดมีค วามจ�ำนงที่
จะอ้างอิงเอกสารฉบับใด หรือค�ำเบิกความ
ของพยานคนใด หรืออ้างอิงความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งหรือความเห็นของผู้มี
ความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่
ความฝ่ายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อน
วันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยแสดง
เอกสาร หรือสภาพของเอกสารที่จะอ้างและ
รายชื่อ ที่อยู่ของบุคคล ผูม้ คี วามรูเ้ ชีย่ วชาญ
เป็นพยานหลักฐานพร้อมทั้งส�ำเนาบัญชีระบุ
พยานดังกล่าว ในจ�ำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้
คูค่ วามฝ่ายอืน่ มารับไปจากเจ้าพนักงานศาล
ถ้าคูค่ วามฝ่ายใดมีความจ�ำนงจะยืน่
บัญชี ระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นค�ำแถลงขอ
ระบุ พ ยานเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ศาลพร้ อ มกั บ บั ญ ชี
ระบุพยานเพิม่ เติม และส�ำเนาบัญชีระบุพยาน
เพิ่มเติมดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันสืบพยาน
เมื่อระยะเวลาที่ก�ำหนดให้ยื่นบัญชี
ระบุพยาน ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว
40

แต่กรณีได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใด
ซึ่ ง ได้ ยื่ น บั ญ ชี ระบุ พ ยานไว้ แ ล้ ว มี เ หตุ อั น
สมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่า
ต้องน�ำพยานหลักฐานบางอย่างมาสื บ เพื่ อ
ประโยชน์ของตน หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐาน
บางอย่างได้มีอยู่ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด
หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุ
พยานแสดงให้เป็นทีพ่ อใจแก่ศาลได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามก�ำหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความฝ่ายนั้น
อาจยืน่ ค�ำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐาน
เช่นว่านั้นต่อศาล พร้อมกับบัญชีระบุพยาน
และส�ำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวไม่ว่าเวลา
ใดๆ ก่อนพิพากษาคดี และถ้าศาลเห็นว่า
เพือ่ ให้การวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อส�ำคัญแห่งประเด็น
เป็นไปโดยเทีย่ งธรรม จ�ำเป็นจะต้องสืบพยาน
หลักฐานเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลอนุญาตตาม
ค�ำร้อง “จะเห็นได้ว่าในกระบวนพิจารณา
คูค่ วาม (โจทก์ จ�ำเลย) ต้องกระท�ำให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมายในการน�ำพยานเอกสาร หรือ
พยานบุคคล มาเบิกความเพือ่ ประโยชน์ของตน
ฉะนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องให้
ความร่วมมือกับทนายความในการเสนอพยาน
ที่มีประโยชน์ต่อตนเองในคดี”
2.3 ศึกษาข้อมูลในเวชระเบียน และ
หาเหตุผลทางวิชาการ ในการให้การรักษา

ผู้ป่วยในคดี เพื่อน�ำไปเบิกความในศาลให้
เกิดประโยชน์ต่อคดี ให้ผู้พิพากษาเชื่อว่า
การรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
ห้ามแก้ไขข้อมูลในเวชระเบียนเมื่อมีคดีเข้า
สู่ศาลแล้วโดยเด็ดขาด
กระบวนพิ จ ารณาจริ ย ธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ถูกร้องเรียนจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูท้ ถี่ กู ร้องเรียนควรศึกษาข้อมูลใน
เวชระเบียนโดยละเอียดทัง้ หมด ซึง่ ประกอบด้วย
ประวัติผู้ป่วย อาการที่ตรวจพบ การวินิจฉัย

โรค และเหตุผลในการวินิจฉัย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ใบรายงานของพยาบาล
ใบสั่งการรักษา เพื่อประกอบในการท�ำค�ำ
ให้การ
หลังจากนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ที่ถูกร้องเรียน ควรรักษาสิทธิของตนในการ
มาโต้ แ ย้ ง ค� ำ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยวาจาต่ อ คณะ
อนุกรรมการฯ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองในคดี
โดยเสนอเหตุ ผ ลในการรั ก ษาผู ้ ป ่ วยในคดี
(ผูร้ อ้ งเรียน) เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการฯ เชือ่ ว่า
ตนได้ท�ำการรักษาผูร้ อ้ งเรียนได้ถกู ต้องตาม
มาตรฐานและตามหลั ก วิ ช าการทางการ
แพทย์ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
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พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สิง
่ ดีๆ ทีไ่ ด้มาจาก
การเป็ น

อินเทิร์น

หมอหวิวจบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รุ่นที่ 19 เป็น
อินเทิร์นโรงพยาบาลพุทธชินราชใน พ.ศ. 2525 สมัยนั้นต้องผ่านอินเทิร์น 1 ปี จึงได้
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เมื่อจบพ้นการเป็นนักศึกษาแพทย์ เราต้องหาที่สมัครอินเทิร์นเอง ท่านอาจารย์
เกษม วัฒนชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ท่านให้กรอกใบสมัครและ
ถามว่า “จะไปเป็นอินเทิร์นที่ไหน” หมอหวิวตอบว่า “โรงพยาบาลพิษณุโลกค่ะ” ท่าน
อาจารย์เกษมส่ายหน้าบอกว่า “เรียกชื่อโรงพยาบาลเขาไม่ถูก เขาไม่รับนะ บอกใหม่ ชื่อ
โรงพยาบาลอะไร” หมอหวิวรีบละลักละล�ำ่ ตอบท่านอาจารย์วา่ “โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ”
ท่านอาจารย์จึงพยักหน้าพอใจ
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ตอนนั้นที่เลือกไปเป็นอินเทิร์นโรงพยาบาลพุทธชินราชเพราะเป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ รับอินเทิร์นจ�ำนวนมาก ไม่ต้องไปแย่งกับใคร ไปกับเพื่อนเชียงใหม่รวม 3 คน
เพื่ อ ไปพบเพื่ อนจากสถาบัน ต่างๆ อีก 10 คน จากศิ ริ ราช รามา จุ ฬ า ขอนแก่ น และ
สงขลานครินทร์
ชีวิตอินเทิร์นเป็นเรื่องแปลก เราท�ำงานเพียงปีเดียว อยู่กับเพื่อนเพียงปีเดียว แต่ไม่
อาจลบความทรงจ�ำ ความประทับใจ ความสนุกสนาน และสิง่ ดีๆ ทีไ่ ด้จากการเป็นอินเทิรน์
ได้เลย
หมอหวิวขอเล่า 9 สิ่งดีๆ ที่ได้จากการเป็นอินเทิร์นดังนี้

1

2

เป็นหมอต้องมีความรับผิดชอบ มีบทเรียน
หลายเรื่องตอนเป็นอินเทิร์น ที่ท�ำให้ไม่ท�ำ
เช่นนั้นอีก เรื่องหนึ่งคือ พยาบาลตึกอายุรกรรมโทรศั พ ท์ตามหมอหวิว ให้ไ ปดูค นไข้
อาการหนักความดันเลือดตกตอนพักเที่ยง
หมอหวิวสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ พยาบาล
ก็เงียบไป เมื่อไปที่ตึก นอกจากพยาบาลไม่
รับออร์เดอร์แล้ว ยังรายงานอาจารย์แพทย์
ให้มาใส่ท่อหายใจและปั๊มคนไข้ ซึ่งสุดท้าย
เสียชีวติ อาจารย์แพทย์ไม่ตำ� หนิหมอหวิวเลย
แต่หมอหวิวต�ำหนิตนเองมาเป็นเวลานาน บอก
กับตนเองว่า เป็นหมอต้องมีความรับผิดชอบ
ต้องไปดูคนไข้หนักทุกรายที่พยาบาลตาม

เป็นหมอ ต้องอดทน พระพุทธศาสนสุภาษิต
กล่าวว่า ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ ไม่มีเหตุ
ใดแห่งความส�ำเร็จ ยิ่งไปกว่าความอดทน
งานของแพทย์หนัก เหนื่อย เครียด จะผ่าน
ด่านได้ ต้องอาศัยความอดทนทัง้ นัน้ สมัยที่
หมอหวิวเป็นอินเทิร์นนั้นโรงพยาบาลพุทธชินราชมีคนไข้มาก กลางคืนจะผ่าตัดกันทัง้ คืน
คืนหนึ่ง หมอหวิวเข้าเคสคนไข้กระดูกหัก
แบบเปิดกับอาจารย์เกษมอาจารย์ศัลยกรรม
กระดู ก ตอนตี 2 หมอหวิ วดึ ง รี แ ทรกเตอร์
แล้วหลับตาสองข้างพักเอาแรงชั่วครู่ เรานั้น
นอกจากจะต้องอดทนต่อความยากล�ำบาก
ทางกาย ก็ต้องอดทนต่อความยากล�ำบาก
ทางใจ เมือ่ ผลการรักษาไม่เป็นไปตามทีค่ นไข้
ญาติ หรือ หมอ ต้องการ
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3

5

เป็นหมอต้องมีความรู้ ต้องละเอียดรอบคอบ
ระบบการแพทย์เป็นระบบที่ใช้การสอนต่อๆ
กันมา อินเทิร์นมักจะอาศัยความรู้จากครูบา
อาจารย์และรุน่ พี่ ซึง่ ส่วนใหญ่กถ็ กู ต้อง แต่มี
บางส่วนที่เราต้องยึดหลักของกาลามสูตร
เช่น อย่าปลงใจเชื่อเพราะอ้างต�ำรา หรือ
อย่าปลงใจเชือ่ เพราะนับถือว่าเป็นครูของเรา
ต่อเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าความเชื่อนั้นเป็น
กุศล ไม่มีโทษ จึงปลงใจเชื่อ

ชีวิ ต คื อ การชั่ ง น�้ ำ หนั ก การรั ก ษาคนไข้ ก็
เหมื อ นเรื่ อ งราวทุ ก เรื่ อ งในชี วิ ต ที่ ต ้ อ งการ
การตั ด สิ น ใจ เราต้ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ระหว่ า ง
ความเสี่ยงกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ คนไข้มี
อาการปวดท้อง สงสัยล�ำไส้อุดตัน จะผ่าตัด
หรื อ ไม่ ก็ ต ้ อ งชั่ง ดู ว่ า หากผ่ า จะเกิ ด ผลดี
หรือหากไม่ผ่าจะเกิดผลดีมากกว่า บางคนที่
สุขภาพไม่ดีเช่นเป็นโรคหัวใจ ผ่าอาจจะแย่
กว่ า ไม่ ผ ่ า เป็ น ต้ น การตั ด สิ น ใจในชี วิต ก็
เช่นเดียวกัน จะเรียนต่อเลยหรือจะไปใช้ทุน
ก่อน ก็จะต้องชั่งน�้ำหนักปัจจัยต่างๆ ว่าอัน
ไหนดีกว่า อันไหนเสี่ยงกว่า อันไหนดีที่สุด
เลือกท�ำตามตัวอย่างที่ดี เมื่อเป็นอินเทิร์น ส�ำหรับเรา
เราจะใกล้ชิดอาจารย์แพทย์มาก เราจะเห็น
วิธคี ดิ วิธตี ดั สินใจ วิธดี แู ลคนไข้ ให้เราเลือก
ท�ำตามตัวอย่างที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้
เช่น อาจารย์แพทย์รักษาคนไข้โรคมะเร็ง มีมนุษยสัมพันธ์ สื่อสารให้เป็น อย่าทะเลาะ
สองคน รักษาแตกต่างกัน ท่านหนึง่ เมือ่ คนไข้ กับใคร ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร ตัวใหญ่
เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่สนองตอบต่อการ หรือตัวเล็กแค่ไหน อยูใ่ นหรือนอกโรงพยาบาล
รักษา ท่านแนะน�ำคนไข้รักษาตามอาการ อย่าเขียนผ่านเฟซเพือ่ ระบายอารมณ์ อวดตัว
อธิบายให้คนไข้และญาติเข้าใจ ส่วนอีกท่าน ทะเลาะ หรือโฆษณา นอกจากเป็นความผิด
คนไข้ระยะสุดท้ายนัดมารับเคมีบ�ำบัด แม้ ทางกฎหมายแล้ว ราชสีหย์ งั ต้องพึง่ หนูฉนั ใด
อาการไม่สดู้ ี หายใจล�ำบากก็ตาม หมอหวิวก็ ในอนาคตเราก็อาจต้องพึง่ พาอาศัยผูอ้ นื่ ฉันนัน้
เลือกในสิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เหมาะสม
ที่สุด
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สร้ า งมิ ต รภาพ ชี วิ ต อิ น เทิ ร ์ น เป็ น ชี วิ ต ที่
สนุกสนาน สนิทสนมกับเพื่อนต่างสถาบัน
การร่ ว มสุ ข ไม่ ส� ำ คั ญ เท่ า กั บ การร่ ว มทุ ก ข์
อินเทิร์น 1 ใน 3 พบรักกับเพื่อนอินเทิร์น
ด้วยกัน หรือกับบุคลากรทางการแพทย์อนื่ ๆ
เวลาเพียงหนึง่ ปี แต่มติ รภาพมักจะแนบแน่น
ไปตลอดชีวิต แล้วเราจะค้นพบว่า อีก 30 ปี
ต่อมา เพื่อนอินเทิร์นของเราล้วนเป็นใหญ่
ในกระทรวง นอกกระทรวง ในโรงเรียนแพทย์
ต่างๆ หรือเป็นนักธุรกิจมีชื่อเสียง ที่เราอาจ
ต้องขอความช่วยเหลือ

ค้นพบตนเอง เวลา 1 ปีนี่เอง เป็นเวลาที่เรา
จะค้นพบตนเอง เห็นเป้าหมายชีวติ ของตนเอง
เห็นความศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง ตอน
เป็นนักศึกษาแพทย์ เราอาจจะไม่รวู้ า่ เราถนัด
อะไร แต่งานที่หนัก คนไข้ที่ต้องรับผิดชอบ
การได้พบอาจารย์ พบเพื่อน เห็นไอดอลที่
ชื่ น ชอบ จะบอกเราว่ า งานอะไรที่ เ ราจะ
สามารถอยู่กับมันได้ยาวนานอย่างไม่ทุกข์
เช่นเดียวกับคนแบบไหนที่ผา่ นเข้ามาในชีวิต
ที่ เ ราอยากจะอยู ่ ด ้ ว ยตลอดชี วิ ต อย่ า งมี
ความสุข

8
สอนการแบ่งเวลา เวลาทีม่ นี อ้ ย อยูเ่ วรอยูย่ าม
หากแบ่งเวลาไม่เป็นจะเหนือ่ ยหนัก เรือ่ งต่างๆ
ต้องล�ำดับความส�ำคัญ ความรีบด่วน ด่วนมาก
ด่วนไม่มาก ไม่ดว่ น และรอได้ แบ่งเวลา การ
ท�ำงาน การพักผ่อน การออกก�ำลังกาย เวลา
ส่วนตัว เวลาให้ตนเอง ให้เพือ่ น ให้แฟน หาวิธี
ลัดขัน้ ตอนการท�ำงาน อาจต้องตืน่ เช้าหน่อย
เพือ่ ให้เหลือเวลามากหน่อย หักห้ามใจตนเอง
ไม่เสียเวลาไปกับสื่อ เฟซ มือถือ และการ
เล่นเกมต่างๆ
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ควรท�ำอย่างไรดี?

ถ้าถูกผู ้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย
ถ่ายรู ป บันทึกเสียง หรือถ่ายภาพเคลื่อนไหว

รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

ปั จจุ บนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของอุ ปกรณ์การถ่ายภาพ บันทึกเสียง และการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นอันมาก แม้ในโทรศัพท์
มือถือที่บุคคลทั่วไปใช้กันก็สามารถใช้ถา่ ยภาพ
บันทึกเสียง หรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้

จากข้ อ มู ล เมื่ อ ปลายปี 2557 ใน
ประเทศไทยซึง่ มีจำ� นวนประชากร 67.9 ล้านคน
มีจ�ำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 94.3 ล้าน
เครื่อง คิดเป็นยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์สูงกว่า
จ� ำ นวนประชากรถึง 138.7% จ�ำนวนผู้ใ ช้
เครือข่าย 3G 72.38 ล้านเครื่อง มีผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ 44.6 ล้านเครือ่ ง โดย
ในจ�ำนวนโทรศัพท์ที่ใช้นั้นเป็นสมาร์ทโฟน
ถึงร้อยละ 30 ซึ่งสามารถถ่ายภาพนิ่ง ภาพ

เคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียง และสามารถ
อัพโหลดเข้าสู่เครือข่ายสังคมสารสนเทศได้
ในพริบตา ปัจจุบนั ในบริเวณของโรงพยาบาล
ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ รวมทั้ง
บุคลากรทั่วไปของโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ
ผู้ป่วย และผู้มาเยี่ยมหรือผู้ที่ผ่านเข้ามาใน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอุปกรณ์บันทึกภาพ
และเสี ย งเหล่ า นี้ เราจึ ง ได้ เ ห็ น ภาพผู ้ ป ่ วย
เสียงสนทนา ข้อมูลสุขภาพ ภาพรังสีวิทยา
และภาพถ่ายเวชระเบียน ใบสั่งยา เป็นต้น
ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยตามโซเชียล
เน็ตเวิร์กอยู่บ่อยๆ
ท�ำไมในโรงพยาบาลห้ามถ่ายภาพ
หรือบันทึกเสียง ข้อมูลสุขภาพ ถือเป็นข้อมูล
47
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ส่วนบุคคลและเป็นความลับของผู้ป่วย ที่คน
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับทราบตาม
หลักสากล รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมาย เช่น
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 323) พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 รวมถึงจริยธรรมวิชาชีพและค�ำ
ประกาศสิ ทธิ ผู้ป่ว ยก็ก�ำหนดให้ก ารรักษา
ความลับของผูป้ ว่ ย เป็นหน้าทีส่ ำ� คัญอันหนึง่
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จะต้องด�ำเนิน
การโดยเคร่งครัด
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ทัง้ ข้อมูล
ส่ ว นตั ว และข้ อ มู ล สุ ข ภาพของผู ้ ป ่ ว ย มี ผู ้
เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มคือ ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพและบุคลากรของโรงพยาบาลซึ่งมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คอยก�ำกับ รวมถึงมีค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ระดับโรงพยาบาลและหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่
มี ข ้ อ บั ง คั บ ค� ำ สั่ ง ระเบี ย บปฏิ บั ติ ม าก� ำ กั บ
บุคลากรผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกระดับ เพือ่ ก�ำกับดูแล
รั ก ษาข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ความลั บ ของผู้ป่วยไม่
ให้ถูกเปิดเผยออกไปสู่บุคคลอื่น
48
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ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ป่วย
ญาติผปู้ ว่ ย ผูม้ าเยีย่ ม บุคคลทัว่ ไปหรือสือ่ สาร
มวลชนที่ อ าจรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล จากการมาเยี่ ย ม
ผู้ป่วย ติดตามญาติผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นเข้า
มา อาจน�ำข้อมูลส่งต่อหรือน�ำไปกระจายใน
เครือข่ายสังคมสารสนเทศ ทัง้ โดยความตัง้ ใจ
ดี ห รื อ โดยความพลั้งเผลอท�ำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลถูกกระจายไปในวงกว้าง ซึ่งอาจก่อ
ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้านลบทางสังคมต่อผูป้ ว่ ย
และครอบครั วได้ ในเขตโรงพยาบาลรวม
ถึงหอผู้ป่วยต่างๆ จึงก�ำหนดให้ปิดเครื่องรับ
โทรศั พ ท์ ห้ า มถ่ า ยภาพ ห้ า มบั น ทึ ก เสี ย ง
เพือ่ เป็นการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ว่ ย ไม่ให้เกิดเสียง
หรือแสงที่จะรบกวนผู้ป่วย และป้องกันการ
รบกวนการท�ำงานของเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ การถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว หรือ
การบันทึกเสียง จะกระท�ำได้ตอ้ งได้รบั อนุญาต
จากผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ป่วยหรือผู้มี
อ�ำนาจกระท�ำแทน ผู้ป่วยต้องยินยอมแล้ว
เท่านั้นจึงกระท�ำได้

แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตและค�ำ
ยินยอม การจัดมุมกล้องเพือ่ ถ่ายภาพ เนือ้ หา
การบันทึกนั้นต้องไม่เป็นการท�ำร้ายร่างกาย
และจิตใจผูป้ ว่ ยและญาติ และต้องไม่เป็นการ
ซ�้ำเติมความทุกข์มากไปกว่าความเจ็บป่วยที่
เป็นอยู่แล้ว และต้องไม่ปรากฏภาพ/เสียง
ของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยระหว่าง
การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์และ/หรือบันทึก
เสียงสนทนาระหว่างผู้ป่วยและแพทย์
หลั ก จริ ย ธรรมของบุ ค ลากรด้ า น
สุขภาพและบุคลากรในองค์กรสุขภาพ มี 4
ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. ความเป็นอิสระของผูป้ ว่ ยในการจะพิทกั ษ์
รักษาข้อมูลของตนเอง
2. ประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
3. ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ย
ทัง้ ร่างกายและจิตใจหรือผลกระทบ
ด้านลบทางสังคม และ
4. หลั ก ความยุติธรรม
ความเท่าเทียม และ
เสมอภาค การ
บันทึกภาพนิ่ง
ภาพวี ดิ ทั ศ น์
หรือบันทึกเสียง
สนทนาระหว่ าง
มาพบแพทย์ของ
ผู้ป่วยในบาง

กรณีอาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัว
แต่การแอบบันทึกโดยผู้ป่วยและญาติอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย
และแพทย์ ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ การดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่วยได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตาม
หลักสากลแล้วการบันทึกบทสนทนาจะกระท�ำ
ได้กต็ อ่ เมือ่ คูส่ นทนาทัง้ สองฝ่ายตกลงยินยอม
แล้วเท่านั้น
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและการ
สนทนาระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์อาจมีประโยชน์
ต่อในบางกรณีและบางกลุม่ ผูป้ ว่ ย เช่น ผูป้ ว่ ย
สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืม ซึ่งญาติ ลูก
หลานหรือผู้ดูแลประจ�ำที่บ้านไม่ได้มาพบ
แพทย์พร้อมกับผู้ป่วย การบันทึกบทสนทนา
จึงช่วยให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ญาติหรือผู้ดูแล
ที่ไม่ได้มาด้วยกับผู้ป่วยสามารถได้
รับข้อมูลตรงจากแพทย์ จากการ
เปิดฟังบทสนทนาหรือเปิดดูภาพ
เคลือ่ นไหวทีญ
่ าติถา่ ยขณะทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีอาการชักกระตุกก่อนเข้าห้อง
ตรวจ ช่วยให้แพทย์ทไี่ ม่อยูใ่ นขณะ
เกิ ด เหตุ วิ นิ จ ฉั ย
ลั ก ษณะการชั ก
และบอกกลุ ่ ม
สาเหตุ ข องโรค
ของผู้ป่วยได้ใน
ผูป้ ว่ ยระยะวิกฤต
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การให้ข้อมูลการเจ็บป่วยหรือการบอกข่าว
ร้ายของแพทย์นนั้ ผูป้ ว่ ยและ/หรือญาติผปู้ ว่ ย
อาจจะอยู่ในสภาพที่โศกเศร้า กังวล ขาด
ความพร้อมในการท�ำความเข้าใจได้กบั ข้อมูล
ที่ได้รับจากความเจ็บป่วยระยะวิกฤต หรือ
ยังท�ำใจไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ที่เกิดขึ้นกะทันหัน กังวลกับความไม่แน่นอน
ครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ท�ำให้ความสามารถในการรับรูแ้ ละการท�ำความ
เข้าใจในข้อมูลที่แพทย์ให้มีข้อจ�ำกัด การ
บันทึกบทสนทนาและเปิดฟังหรือดูอีกครั้ง
เมื่ อ สติ ก ลั บ มาอาจท� ำ ให้ ญ าติ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครั ว ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามเข้ า ใจสิ่ ง ที่ แ พทย์
บอกได้ดีขึ้น
ถ้าแพทย์เกิดข้อสงสัยหรือทราบว่า
มี ก ารแอบบั น ทึ ก ภาพหรื อ บทสนทนาโดย
ผู้ป่วยและญาติโดยไม่ขออนุญาตแพทย์ก่อน
แพทย์บางส่วนอาจไม่สบายใจเพราะถูกละเมิด
สิ ทธิ รู ้ สึ ก ว่ า ถูก คุก คาม คิดว่าญาติผู้ป่ว ย
มองหาช่องว่างหรือจ้องจับผิดเพื่อการเรียก
ร้องหรือการฟ้องร้องทางกฎหมายซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์-ผูป้ ว่ ย
หรือแนวทางการรักษาผู้ป่วยได้
แพทย์ควรท�ำอย่างไรเมือ่ ผูป้ ว่ ยและ/
หรือญาติขอถ่ายภาพ บันทึกภาพเคลือ่ นไหว
หรือบันทึกเสียง
ค�ำประกาศสิทธิของผู้ป่วยโดยสภา
วิชาชีพฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความชัดเจน
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ด้านสิทธิผู้ป่วย แต่ไม่ระบุถึงหน้าที่ ข้อพึง
ปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของผู้ป่วยและ
ญาติ ในโรงพยาบาลหลายแห่งมีค�ำแนะน�ำ
และขอความร่วมมือให้ผมู้ ารับบริการสุขภาพ
ให้ความร่วมมือห้ามถ่ายภาพ ห้ามบันทึก
ภาพเคลือ่ นไหว ห้ามบันทึกเสียงในโรงพยาบาล
แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ป้องกันแพทย์จากการ
แอบบันทึกภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
หรือบันทึกเสียงสนทนา ยกเว้นในกรณีนำ� ไป
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านระบบสารสนเทศสังคมใน
ทางท�ำให้เสียหายอาจใช้ พ.ร.บ.การกระท�ำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
นอกจากออกข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิ
ที่ดูแลก�ำกับบุคลากรของโรงพยาบาลในการ
พิทักษ์สิทธิและการรักษาข้อมูลของผู้ป่วย
แล้ว โรงพยาบาลควรมีปา้ ยและการประกาศ
ย�้ำเตือนขอความร่วมมือห้ามการถ่ายภาพ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงใน

เขตโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน หอผูป้ ว่ ยทุกแห่ง
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปจั จุบนั ของ
อุปกรณ์การสือ่ สารทันสมัยหลายชนิด นอกจาก
โทรศัพท์มือถือแล้ว อุปกรณ์การถ่ายภาพ
บันทึกเสียงอาจอยู่ในรูปของปากกา กระดุม
เสื้อ นาฬิกาข้อมือ แว่นตา ตาของตุ๊กตาหมี
ที่ผู้ป่วยเด็กถือมา ฯลฯ การป้องกันการแอบ
ถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ
บันทึกเสียงสนทนาในโรงพยาบาลท�ำได้ยาก
มากหรือไม่สามารถท�ำได้
การที่ผู้ป่วยและ/หรือญาติผู้ป่วยขอ
ถ่ายภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึก
เสียงสนทนาระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยนับ
เป็นโอกาสอันดีที่แพทย์จะได้ประเมินความ
ตั้งใจและท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การถ่ายภาพและบันทึกเสียง และมีโอกาสที่
จะให้ค�ำแนะน�ำและย�้ำเตือนข้อห้ามและการ
ขอความร่ ว มมื อ ของทางโรงพยาบาล จะ
พิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์
ต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างแท้จริงเท่านั้น และมี
ข้อจ�ำกัดที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้น และต้องน�ำไปใช้ใน
ทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้แพทย์จะได้กลับมา
พิจารณาถึงการประเมินผูป้ ว่ ย การดูแลรักษา
และค�ำแนะน�ำที่ให้กับผู้ป่วยรายนั้นอีกครั้ง
หนึ่ ง ว่ า เหมาะสมที่ สุ ด ตามภาวะวิ สั ย ของ
สถานการณ์นั้นๆ แล้วหรือยัง

อย่างไรก็ตาม การป้องกันการแอบ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวและการบันทึกเสียง
สนทนาในโรงพยาบาลต่างๆ นั้นไม่สามารถ
ป้องกันได้ทั้งหมด การหยุดความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ไม่ สามารถท� ำได้ การออก
กฎหมายป้องกันเชื่อว่าไม่สามารถท�ำได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้ การท�ำเวชปฏิบัติอย่าง
โปร่งใสด้วยมาตรฐานสูงสุดตามภาวะวิสัย
อันพึงมีของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
สื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพอันดี ให้
ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ถามตัว
เองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราให้การดูแลรักษา และ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยรายนั้น ถ้าเป็นญาติ
และคนใกล้ชดิ เราเจ็บป่วยในลักษณะเดียวกัน
ในสถานการณ์นั้นๆ การดูแลรักษาและค�ำ
แนะน�ำที่ให้จะยังเหมือนเดิมหรือไม่ นับเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการป้องกันปัญหาตามมาใน
ระยะยาวจากการแอบบั น ทึ ก ภาพหรื อ บท
สนทนา
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เมื่อแพทย์หรือผู ้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมเมื่อได้ท�ำการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรม เช่ น การตรวจผู ป้ ่ วย การรักษา
ผู ้ป่วย หรือบ�ำบัดผู ้ป่วย เป็นต้น อาจถูก
ร้องขอให้ออกเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนิน
การนัน้ ๆ ซึ่ งมักจะถูกเรียกว่า “ใบรับรอง
แพทย์” นัน่ เอง
แพทย์ที่ด�ำเนินการจ�ำต้องท�ำตามหลัก
เกณฑ์อย่างถูกต้อง ซึ่งการขอรับใบรับรอง
แพทย์ นี้ มี ด ้ ว ยกั น หลายเหตุ เช่ น เพื่ อ ใช้
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ประกอบการเบิกจ่าย ใช้ในการลาป่วย ใช้
เพื่อรับรองสุขภาพ ใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิ
ในทางแพ่งและ/หรือทางอาญา ใช้เพือ่ รับรอง
ความสามารถแห่งตนเอง ฯลฯ แต่แท้ที่จริง
แล้วใบรับรองแพทย์ท่ีส�ำคัญที่แพทย์สมควร
ทราบอาจแยกเป็นประเภทได้ 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ
1. ใบรับรองแพทย์ทวั่ ไป ใช้เพือ่ การ
รับรองสุขภาพ การรับรองว่าป่วยจริง การ
รับรองการป่วยเพื่อให้หยุดพักงาน เป็นต้น

2. ใบรับรองแพทย์ทใี่ ช้ในการด�ำเนิน ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม) ที่ เ ป็ น ผู ้ ต รวจ
คดีโดยพนักงานสอบสวนหรือโดยผู้เสียหาย จะประกอบด้วยทั้งชื่อ-นามสกุลของแพทย์
(ฝ่ายผู้ป่วย) เองก็ได้
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประเภทที่ 1 : ใบรับรองแพทย์ทั่วไป
ใบรับรองแพทย์ประเภทนีเ้ ป็นใบรับรองทีแ่ พทย์
ได้ออกให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์
ทัว่ ไป เช่น การลางาน การลาเรียน การเบิก
จ่ า ยตามค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ มี ใ นการตรวจรั ก ษา
การใช้ประกอบเรียกร้องสิทธิทางประกัน ฯลฯ
และรวมถึงใบรับรองแพทย์เพื่อการรับรอง
ว่า “ผูม้ ารับการตรวจมีสขุ ภาพดีสามารถทีจ่ ะ
ประกอบภารกิจต่างๆ ได้ เช่น การว่ายน�้ำ
การขับยานพาหนะ การเข้าศึกษาในสถาบัน
ต่างๆ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น

ส่วนที่ 4 : ค�ำวินจิ ฉัยหรือสภาวะแห่ง
การเจ็บป่วย โดยทัว่ ไปก็คอื “โรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็น”
นั่นเอง
ส่วนที่ 5 : เป็นส่วนความเห็น เช่น
มีสขุ ภาพแข็งแรงสามารถว่ายน�ำ้ ได้ สามารถ
ขับรถได้ สามารถเข้าศึกษาต่อได้ หรือเห็น
สมควรให้ ล าหยุ ด เรี ย น ลาหยุ ด งาน ฯลฯ
เป็นเวลากี่วัน เป็นต้น

ส่วนที่ 6 : คือลายมือชื่อของแพทย์
(ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ผู้ที่ได้ตรวจ
ส่วนประกอบของใบรับรองแพทย์ รักษา ฯลฯ นั่น
ประเภทนี้จะประกอบด้วยส่วนส�ำคัญคือ
ประเภทที่ 2 : ใบรับรองแพทย์ดำ� เนิน
ส่วนที่ 1 : ส่วนทีร่ ะบุถงึ ชือ่ นามสกุล
คดี (ใบชันสูตรบาดแผล)
อายุ และ/หรือ ที่อยู่ของผู้รับการตรวจ
ใบรั บ รองแพทย์ ป ระเภทนี้ เ ป็ น
ส่วนที่ 2 : สถานทีท่ แี่ พทย์ (ผูป้ ระกอบ เอกสารทีม่ คี วามส�ำคัญและมักจะใช้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม) ได้ท�ำการตรวจ และวัน ในการฟ้องร้องในคดีอาญา โดยมากมักจะ
ต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารที่พนักงาน
เวลา ที่ได้ท�ำการตรวจ
สอบสวน (ต�ำรวจ) ส่งมาให้ เรียกเอกสารนี้
ส่วนที่ 3 : คุณวุฒิของแพทย์ (ผู้ ว่ า “ใบชั น สู ต รบาดแผล” หรื อ ชื่อ เต็ มของ
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เอกสารนี้คือ “ใบน�ำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้
แพทย์ ต รวจชั นสูตร” นั่น เอง แต่อ ย่างไร
ก็ตาม ในบางโรงพยาบาล (สถานพยาบาล)
ก็จะมีเอกสารดังกล่าวนีซ้ งึ่ จะให้กบั พนักงาน
สอบสวนเพื่อด�ำเนินการก็ได้ เช่น ของโรง
พยาบาลศิริราชจะมีเอกสาร “รายงานความ
เห็นการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์”
เป็ น ต้ น เอกสารที่กล่าวถึงนี้จะใช้ส�ำหรับ
การตรวจผูป้ ว่ ยทีเ่ รียกว่า “ผูป้ ว่ ยนิตเิ วชคลินกิ ”
หรือ “ผู้ป่วยคดี” นั่นเอง ซึ่งผู้ป่วยประเภท
นี้มักจะหมายถึง ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วย
ที่เจ้าพนักงานส่งมา ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาหรือสารพิษ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรือการกระท�ำทางเพศ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง มั ก เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของ
กฎหมายที่ เ รี ย กว่า “บาดเจ็บสาหัส” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญานั่นเอง

ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วกับ “รายการ
ที่ แ พทย์ ไ ด้ ต รวจ” คื อ สิ่ ง ที่ แ พทย์ ท� ำ การ
ตรวจได้ ทัง้ นีจ้ ำ� ต้องอาศัยความรูใ้ นทางการ
แพทย์ประกอบด้วยเสมอ เช่น ลักษณะของ
บาดแผล รวมถึงชนิด จ�ำนวน ขนาด ต�ำแหน่ง
ความเก่า-ใหม่ ฯลฯ ของบาดแผล และอาจ
รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่แพทย์ได้ตรวจด้วย เช่น
การรั บ รู ้ ห รื อ สติ สั ม ปชั ญ ญะของผู ้ ป ่ ว ย ณ
เวลาที่แพทย์ได้ท�ำการตรวจนั้นๆ

การท�ำเอกสารหรือใบรับรองแพทย์
ในทางคดี (อาญา) นี้ จึงอาจด�ำเนินการได้โดย
1. เขียนในแบบฟอร์มด้านหลังของ
“ใบน�ำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจ
ชันสูตร” หรือ
2. เขียนในแบบฟอร์มของโรงพยาบาล
ที่มีไว้เป็นการเฉพาะ
ส่วนประกอบของใบรับรองแพทย์
ประเภทนี้จะประกอบด้วย

ส่วนที่ 3 : เป็นส่วนที่เกี่ยวกับ “ความ
เห็น” ซึ่งในส่วนนี้จะสัมพันธ์โดยตรงกับบท
บัญญัติของกฎหมายในเรือ่ ง “อันตรายบาดเจ็บ
ต่อกาย” และ “อันตรายบาดเจ็บสาหัส” ซึ่ ง
ในส่วนนี้รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก
แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดก็คือ แพทย์จะต้องทราบ
ถึงเนื้อหาของกฎหมายที่บัญญัติให้ลักษณะ
การบาดเจ็บอย่างไรจึงถือได้ว่าเป็นอันตราย
บาดเจ็บสาหัส
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ส่ ว นที่ 1 : เป็ น ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ชื่ อ
และนามสกุลของผู้ป่วย เลขทะเบียนของ
ผู้ป่วย สถานที่หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมา
รับการตรวจ สถานีต�ำรวจที่น�ำส่งผู้ป่วยมา
เพื่ อ รั บ การตรวจ และวั น เวลาที่ ผู ้ ป ่ ว ยมา
รับการตรวจในเรื่องนั้นๆ

ส่วนที่ 4 : เป็นส่วนของลายมือชื่อ
ของแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจและ/หรือผู้ออกความเห็นตาม
แบบเอกสาร ในส่วนนี้เมื่อแพทย์ได้ท�ำการ
ลงลายมือชือ่ แล้ว สมควรทีจ่ ะต้องมีการเขียน
หรือประทับตราชือ่ เต็ม (ทีอ่ า่ นได้ชดั เจน) ไว้
ด้วยเพื่อให้ทราบว่าแพทย์ท่านใดเป็นผู้ตรวจ
ผู้ป่วยรายนี้

ข้อสังเกต :
ประการที่ 1 : ใบรับรองแพทย์ทั้ง
2 ชนิ ด (หรื อ แท้ ที่ จ ริ ง ทุ ก ประเภท) ย่ อ ม
สามารถที่ จ ะใช้ ใ นการด� ำ เนิ น การทางอื่ น
นอกเหนือจากเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการ
ให้ออกแต่แรกได้ เช่น ใบรับรองแพทย์เพื่อ
การเบิกค่าใช้จา่ ย อาจถูกน�ำไปใช้ในการฟ้อง
ร้องคดีอาญาได้
ประการที่ 2 : การเขียนใบชันสูตร
บาดแผล จ�ำเป็นต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน
โดยเฉพาะในส่วนการประเมินระยะเวลาของ
การหายของบาดแผล (ถ้ามี) เพราะจะเข้า
ข่ายของบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
“การบาดเจ็บสาหัสโดยตรง” ได้ อีกทั้งยังมี
ค�ำบางค�ำที่ห้ามเขียนไว้ในเอกสารนี้ เช่น
ค�ำว่า “สาหัส” “เสียโฉม” “ข่มขืน” เป็นต้น

สรุ ป
ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์เวชปฏิบัติ
โดยเฉพาะแพทย์ใช้ทนุ อาจเข้าเกีย่ วข้องบ่อยๆ
มี 2 ประเภท คือ ใบรับรองแพทย์ทวั่ ไป และ
ใบชันสูตรบาดแผล (ใบน�ำส่งผู้บาดเจ็บหรือ
ศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร) ซึ่งแพทย์จ�ำเป็น
ต้ อ งทราบและสามารถเขี ย นหรื อ ออกให้
กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องทั้งในเรื่อง
“แบบ” และ “เนือ้ หา” ของเอกสารนั้นๆ
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อันตราย!!! ส�ำหรับแพทย์จบใหม่
รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

วันที่น้องๆ ทุกคนอ่านบทความนี้
แสดงว่าผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศก�ำลังจะได้ “หมอใหม่”
ไปดูแลความเจ็บป่วยของเขาตามท้องทีต่ ่างๆ
ทัว่ ประเทศ ส่วนตัว “หมอใหม่” เองก็คงภูมใิ จ
ไม่น้อยที่ก�ำลังจะได้ออกมายืน (ดูแลรักษา
ผู้ป่วย) ด้วยล�ำแข้งตัวเอง โดยไม่ต้องรอลาย
เซ็นของอาจารย์หรือพี่ๆ คนอื่นมาก�ำกับใน
ใบสั่งการรักษาอีกต่อไป เรียกได้ว่าเป็นวัน
เริ่มต้นชีวิตก็ไม่น่าจะเกินเลยแต่อย่างใด แต่
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ห มอใหม่ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง ให้ ม าก
เพื่อที่จะได้มีสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาว พอที่
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จะสัง่ สมความรูจ้ ากการท�ำงาน เพือ่ ช่วย
ชีวติ ผูป้ ว่ ย ตลอดจนดูแลญาติพนี่ อ้ งและพ่อแม่
ของตนเองให้ได้มากที่สุดคือ การรักษาตัว
ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งหลาย ที่ส�ำคัญ
คือ อุบัติเหตุจากการจราจร โดยเฉพาะจาก
การขับรถ
จากการรายงานโดยหนั ง สื อ The
Guardian ของอังกฤษนั้นพบว่า “ศัลยแพทย์
และแพทย์ทั่วไป (GP)” ติดอันดับสูงสุดใน
Top Ten ของกลุม่ เสีย่ งทีม่ อี ตั ราการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการขับรถ ทั้งนี้รายงานนี้

ได้จากตัวเลขของบริษทั รับประกันภัย อีกทัง้
ยังพบว่า แพทย์กลุม่ นีม้ อี ตั ราการเคลมประกัน
สูงกว่ากลุ่มคนที่ท�ำงานเสมียนเสียด้วยซ�้ำไป
ทั้งนี้หากเจาะลึกลงไป จะพบว่าไม่เพียงแต่
แพทย์เท่านั้นที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหลัง
พวงมาลัยรถยนต์สูงกว่าคนปกติ ยังมีกลุ่ม
คนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสาธารณสุข คือ พยาบาล
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล ที่มีอุบัติเหตุจากการ
ขับรถสูงมาก ทั้งๆ ที่กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นมากมาย
แต่ตนเองกลับมีสถิติไม่น่าพึงประสงค์นี้สูง
กว่าคนที่รับการดูแล ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจาก
“การตรากตร�ำงานหนักและขาดการพักผ่อน
ทีเ่ พียงพอ” นัน่ เอง ด้วยเหตุดงั กล่าวนี้ ท�ำให้
บริษัทประกันภัยต้องคิดค่าเบี้ยประกันจาก
กลุ่มอาชีพแพทย์สูงกว่าปกติมาก
ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตอกย�้ำจาก
สือ่ มวลชน “The Telegraph” ว่า ศัลยแพทย์
และแพทย์เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสถิติเลวร้าย
เมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยสูงกว่าคนทั่วไปถึง
เกื อ บ 100 เท่ า !!! ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง พบว่ า
อุบัติเหตุจราจรในบางครั้งอาจจะไม่ได้คร่า
ชีวิตตัวแพทย์เอง แต่ก็ยังส่งผลให้มีผู้เสีย
ชีวติ จากการถูกรถชนสูงมากอยูด่ ี ทีน่ า่ สนใจ
คื อ แพทย์ ส ่ ว นใหญ่ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ม่ ไ ด้ มี
ประวัติการดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดก่อนการ
ขับรถแต่อย่างใด
แม้ว่าสถิติดังกล่าวข้างต้นจะเป็น
ตัวเลขของต่างประเทศ แต่เมื่อหันกลับมา

ดูข้อเท็จจริงในประเทศเรา แพทย์อาจไม่ใช่
อาชีพที่เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถสูงที่สุด
แต่เชื่อว่าคงมีจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องจากไป
ก่อนวัยอันควรด้วยอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ดู
ได้ จ ากข่ า วพาดหั ว ตามหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์
หรือรายงานข่าวผ่านทางสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ที่ส�ำคัญคือแพทย์ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร มักเป็น “แพทย์จบใหม่
หรือแพทย์ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว” ซึ่งสร้าง
ความเสียใจแก่เพือ่ น ญาติ มิตร และทีส่ ำ� คัญ
คือบิดามารดา ที่ตั้งความหวังในตัวเราไว้สูง
มาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็ว
เพราะความเร่งรีบบวกกับความอ่อนเพลีย
เหนื่อยล้าจากการท�ำงาน ทั้งนี้ยืนยันได้จาก
พาดหัวข่าวที่มักมีข้อความคล้ายๆ กันใน
ท�ำนองว่า “อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ภายหลังการออก
เวร เกิ ด ขึ้ น ขณะรี บ ไปท� ำ งานหรื อ เข้ า เวร
(แห่งแรก หรือแห่งที่สอง สาม สี่...)” นอก
นั้นมักเป็นเรื่องของการไม่ชินทาง ซึ่งต่างไป
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกลุ่มอาชีพอื่น ที่
มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมาสุรา การใช้ยา
เสพติด การฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น
“ความอ่อนล้า บวกกับความเร่งรีบ
ในการท�ำงาน” คือสาเหตุสำ� คัญของการสูญเสีย
บุคลากรอย่างไม่ควรจะเกิดขึน้
ส่วนวิธปี อ้ งกันเชือ่ แน่วา่ ทุกคนทีเ่ รียก
ตัวเองว่า “หมอใหม่” คงคิดได้ด้วยตนเอง
เพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้
นานพอสมความตั้งใจ
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การประกอบวิชาชีพเวชกรรมคือ

การเรียนรู้
และต้องเรียนตลอดไป

พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
ผมได้ไปบรรยายปัจฉิมนิเทศให้
นักศึกษาแพทย์ที่ก�ำลังจะกลายเป็นคุณ
หมอใหม่ เรื่องจริยธรรมทางการแพทย์
ในการท� ำ เวชปฏิ บั ติ ใ นสภาวะสั ง คมที่
เปลี่ยนไป สิ่งที่น้องหมอใหม่ถามบ่อยๆ
ก็ คื อ แล้ ว ถ้ า ถู ก ฟ้ อ งจะต้ อ งท� ำ อย่ า งไร
ครับอาจารย์

ผมตอบว่า อย่ารอให้ถกู ฟ้องเลย แต่
ต้องคิดว่าท�ำอย่างไรจะไม่ถูกฟ้องดีกว่า
เรื่ อ งที่ส�ำคัญมากๆ คือ ความรู้ที่
ถูกต้องและความไม่ประมาทในการท�ำเวชปฏิบตั ิ รวมทัง้ ทักษะในการสือ่ สารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อผู้ร่วมงานและผู้ป่วย
“ความคาดหวังหรือแพทย์ในฝันของ
ประชาชน สรุปได้เป็นสามช่วงอายุดังนี้ครับ
เด็กๆ วาดภาพอยากได้คณ
ุ หมอใจดี ยิม้ แย้ม
ไม่ดุ ส่วนคนในวัยท�ำงานอยากได้คุณหมอที่
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รักษาพวกเขาให้หายไวๆ และกลุ่มผู้สูงอายุ
อยากได้คุณหมอที่ดูแลพวกเขาด้วยศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ให้เกียรติ ไม่แสดงกิรยิ า
เบื่อหน่าย ...นั่นแหละครับ คือคุณหมอที่
สั ง คมอยากให้ เ ราเป็ น แต่ ที่ ส� ำ คั ญ ทุ ก คน
อยากหายเร็ว ด้วยเหตุนี้ การศึกษาต่อเนื่อง
จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น เพราะปัจจุบนั ตัวเชือ้ และ
อาการของโรคมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่าง
รวดเร็ว ทัง้ เรือ่ งการดือ้ ยา การติดต่อกันง่าย
และยังทนต่อสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นไป ดังนัน้

แพทย์เองต้องพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ทั้งของตัวโรคและเทคโนโลยี ทั้งการวินิจฉัย
การรักษาทางการแพทย์ใหม่อยู่ตลอดเวลา”
ในการนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งของ
แพทย์ ได้จัดท�ำระบบ Mobile Application
ในระบบ (IOS) และในระบบ Android ซึง่ ได้
เปิดตัวไปเมือ่ 12 มิถนุ ายน 2557 ทีแ่ พทยสภา
ซึง่ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store

ค้นหา “CME Thai หรือศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง
ของเเพทย์ (ศ.น.พ.)” เพือ่ ติดตัง้ แอปพลิเคชัน่
และเข้าใช้งาน เมือ่ เข้าสูร่ ะบบครัง้ แรกจะต้อง
ท�ำการลงทะเบียน (หากเคยลงทะเบียนแล้ว
สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอก License
ID (โดยไม่ตอ้ งใส่ ว.) และรหัสผ่าน
อย่างไรก็ตาม การมีคะแนน CME
เยอะๆ ไม่ได้เป็นการรับรองว่าแพทย์ผู้นั้น
จะไม่ท�ำอะไรผิด การฟ้องร้องก็เป็นคนละ
เรื่ อ งกั น นะครั บ ถ้ า แพทย์ ถู ก ฟ้ อ งในเรื่ อ ง
ความประมาท หรือการรักษาทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
การมีคะแนนสูงก็ไม่สามารถช่วยให้พ้นผิด
ได้ แต่อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า
แพทย์ท่านนั้นเป็นผู้สนใจหาความรู้ใหม่ๆ
เพือ่ พัฒนาตนอยูเ่ สมอ และในความเห็นของ
นักกฎหมายบ้านเรา การเก็บคะแนน CME ของ
แพทย์จะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ตอบสังคม
ได้วา่ ท่านไม่เพิกเฉยต่อการพัฒนาตนในการท�ำ
เวชปฏิบัติ ทั้งนี้ยังตรงกับพระราโชวาทของ
พระบิดาของวงการเเพทย์ไทยทีพ่ ระราชทาน
ไว้ว่า “การเรียนจบหลักสูตรวิชาแพทย์นั้น
ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นได้เรียนรู้การแพทย์
หมดแล้ว... แต่การเป็นแพทย์ทดี่ ตี อ้ งรูว้ า่ ตน
จะยังคงเป็นนักเรียนอยู่ต่อไปอีกตลอดเวลา
ที่ท�ำการแพทย์นั้น”
จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การท�ำกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องจะได้รับความร่วมมือจาก
แพทย์ทกุ ท่าน เพือ่ คงไว้ซงึ่ ศักดิศ์ รีในวิชาชีพ
เเพทย์ของเราสืบไป
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แนะน�ำการวางแผน

การเงิน

การออม

การลงทุน

นท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับหมอใหม่ทุกท่าน
หนังสือ “หมอใหม่” เล่มนีป้ นี กี้ เ็ ป็นเล่มใหม่ถอดด้าม
เช่นกัน ผมได้รบั มอบหมายให้มาแนะน�ำ การวางแผน
การออม การลงทุน การบริหารเรื่องเงินๆ ทองๆ
เป็นมุมมองส่วนตัว จากประสบการณ์การบริหาร
พอสังเขปดังนี้
1. การเลือกซื้อ รถยนต์ แบบไหน
ราคาเท่าไหร่ดี หมอใหม่ทกุ คน หากมีรถแล้ว
ก็อยากได้ใหม่ คนยังไม่มกี อ็ ยากมีเป็นสิง่ แรก
เมื่อเรียนจบ สูตรของผู้เขียนอาจจะย้อนศร
ไม่เหมือนคนทัว่ ๆ ไป คนทัว่ ไปก็มองว่าตนเอง
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มีเงินดาวน์เท่าไหร่ และพอมีกำ� ลังผ่อนเดือน
ละเท่าไหร่ที่พอผ่อนไหว เช่น รายได้รวม
50,000 บาท (คิดในใจลอยๆ ว่า) ขอผ่อนรถ
20,000 บาท เหลือใช้ 30,000 บาท เป็นต้น
สูตรของผู้เขียนคือ ซื้อรถราคาเท่ากับ 6 เท่า
ของรายได้ต่อเดือน เป็นตัวเลขที่เหมาะสม
อนุญาตผ่อนปรนสูงสุดคือ 12 เดือนของราย
ได้ ถ้ารายได้ 50,000 ก็ซอื้ รถราคา 3 แสน ซึง่
แน่นอนต้องเป็นรถมือสอง ที่ต้องเซ็ตสูตรนี้
เพราะว่ารถยนต์โดยเฉลีย่ แม้เป็นรุน่ ยอดนิยม
ที่ 5 ปี ราคาจะเหลือ 1/2 และที่ 10 ปี ราคา

เกือบเป็นศูนย์ ตัวเลขนี้ท�ำให้เรามีรายจ่าย
ค่ารถคงที่ (ตลอดชีพ) ที่ 5% ต่อเดือน หรือ
10% ต่ อ เดื อ นของรายได้ เมื่อเลือกซื้อ รถ
ราคา 6 เท่าและ 12 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ตามล�ำดับ
ขอย�้ำ!!! เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ตลอด
ชีวิต เพราะในที่สุดเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี...
ลองไปค�ำนวณดู
2. การเลือกซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดี
คนส่วนใหญ่มองบ้านเป็นสินทรัพย์ เป็นสมบัติ
เพือ่ เก็บ เผือ่ ราคาขึน้ ให้ลกู ให้หลาน จึงทุม่ เท
กับบ้านเต็มที่ เท่าไหร่เท่ากัน หากไม่มอง
เรือ่ งความพราว ความภูมใิ จแล้วละก็ ผูเ้ ขียน
บอกว่า บ้านเป็น “ค่าใช้จ่าย” ลองดูดังนี้
...ถ้าเราซือ้ บ้านหรือคอนโดฯ ราคา 10 ล้านบาท
หากเราน�ำเงิน 10 ล้านบาทไปลงทุน ชนิดที่
มีความมัน่ คง ผสมกันทัง้ ตลาดทุน ตลาดเงิน
พันธบัตรต่างๆ ตัวเลข 7% ต่อปีเป็นเรื่อง
ปกติ ผลตอบแทน 7 แสนบาทหรือ 2,000
บาทต่อวัน ทุกครัง้ ทีก่ ลับบ้านเปิดประตูเท่ากับ
ทิ้งเงิน 2,000 บาทที่ถังขยะหน้าบ้านทุกวัน
ลองคิ ด ดู อี ก ด้ านหนึ่งของเหรียญ หากตัด
เรื่องความภูมิใจแล้ว บ้านจึงถือว่าเป็นค่าใช้
จ่าย ฝรั่งจึง “เช่า” คุ้มกว่า เอาเงินก้อนไป
ลงทุนอย่างอื่น ให้ผลตอบแทน 10-15% เป็น
เรื่องปกติ

3. การออมเงินกับประกันชีวิตอันนี้
ให้เริม่ ซือ้ เลยครับ เป็นการลงทุน เป็นการออม
ฝึกวินัย ให้หยอดกระปุกหมวดนี้ไว้ที่ขั้นต�่ำ
10% ของรายได้ เช่นรายได้ปีละ 6 แสน ให้
ซื้อไว้ปีละ 6 หมื่นบาท รักใครชอบใคร ยี่ห้อ
ไหนแบบคืนช้าคืนเร็วเลือกเลย ซื้อไว้ตอน
อายุน้อยๆ มี maturity ที่ยาวๆ ก็ดี return
จะสูงมาก ตอนนีล้ ดหย่อนภาษีที่ 1 แสนบาท
หากรายได้ปีละ 1 ล้านให้ซื้อเต็มเพดาน
4. LTF และ RMF อันนีก้ ซ็ อื้ เลย ซือ้ ปุบ๊
เท่ากับได้เงินคืนทันที 10-20-30% แล้วแต่
ฐานภาษีของแต่ละคน และยังมี Capital gain
อีก ตัง้ แต่ 10-15% ต่อปีเป็นเรือ่ งปกติ แนะน�ำ
ให้ซื้อเต็มเพดาน ตัวละ 15% ของรายได้
สองตัวรวม 30%
ในข้อ 3 และ 4 เป็น “the must” ที่
จะฝึกวินยั การออม Port รวมที่ 40% ของรายได้
ขาเข้าแต่ละเดือน เงิน 60% ทีเ่ หลือเอาไปเป็น
ค่าใช้จ่ายบ้าน รถยนต์ เที่ยว หรืออื่นๆ เช่น
การลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทดลองท�ำดูครับ
ฝึกความอดทนและอดกลั้นทางจิตใจ ขอให้
ร�ำ่ รวยมีเงินเก็บและมีสนั ติสขุ ในชีวิต
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