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บรรณาธิการแถลง

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

บก.ได้อ่านบทความของนายแพทย์ Jeffrey Singer ศัลยแพทย์ทั่วไป
ท�างานมานานกว่า ๓๐ ปี เขียนลงวารสาร Arizona Medicine ในเดือน May
2013 หัวข้อน่าตกใจ “How Government Killed the Medical Profession?”
อ่านแล้วไม่นา่ เชือ่ ว่าเข้ากับสถานการณ์การแพทย์ของบ้านเราในขณะนีท้ เี ดียว
บก.เองก็ท�างานเป็นแพทย์โรงพยาบาลรัฐมานาน แต่มาเห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของระบบสาธารณสุขตั้งแต่ได้จัดตั้งส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ นี่เอง
เดิมมีความเชื่อว่าความเจริญก้าวหน้าของการแพทย์อาศัยความเก่ง ความดี ความมีอุดมการณ์ของ
แพทย์ แต่ความเป็นจริงแล้วกองทัพเดินได้ด้วยท้องฉันใด โรงพยาบาลต่าง ๆ ก็เดินด้วยทุนฉันนั้น เมื่อ
การเมืองน�านโยบายด้านสาธารณสุขมาหาเสียง สปสช. ใช้เงินรายหัวบริหารกองทุนย่อย รวมเงินเดือนเข้ากับ
รายหัว ท�าให้เงินรายหัวที่หักค่าใช้จ่ายของ สปสช. ที่ส่งให้แต่ละโรงพยาบาลไม่พอ เมื่อนั้นแพทย์ก็ต้อง
สูญเสียความอิสระในการรักษาคนไข้ การจ่ายยา และการรักษาพยาบาล แพทย์ต้องค�านึงถึงต้นทุนและ
เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) จ�านวนคนไข้ท่ีเพิ่มมากขึ้น รายได้แพทย์น้อย โรงพยาบาลเป็นหนี้
ค่าตอบแทนแพทย์ งานหนักขึน้ ทุกวัน ท�างานต่อเนือ่ งเกิน ๒๔ ชัว่ โมง ไม่มเี วลาพักผ่อน จนกระทัง่ มีแพทย์
ป่วยและตาย สัมพันธภาพของแพทย์กับคนไข้เสื่อมทรามลง การร้องเรียน การฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและ
อาญา รัฐไม่สามารถจัดหาทุนเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางได้เพียงพอ ส่งผลให้แพทย์ลาออกจากระบบรัฐ
ปีละเกือบ ๑,๐๐๐ คนและมีแนวโน้มจะลาออกเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะผลิตแพทย์จ�านวนเท่าไรก็ยังขาดแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน
วิกฤตสาธารณสุขล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไข้ผู้ยากไร้ การแก้วิกฤตต้องอาศัยการปฏิรูประบบ
เช่น แก้ไข พ.ร.บ. ประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกเงินเดือนออกจากค่ารายหัวประชากร รัฐรับผิดชอบเงินเดือน
ดูแลอัตราก�าลังข้าราชการให้คมุ้ ทุนและคุม้ ค่า สปสช. ไม่ตงั้ กองทุนย่อยใช้เงินเอง ปรับปรุงสัดส่วนกรรมการ
หลักประกันสุขภาพให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม ระบบสาธารณสุขต้องมีธรรมาภิบาล ต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบซึ่งกันและกันทั้ง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้และผู้รับบริการ ประชาชน
รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้น รัฐให้การรักษาพยาบาลประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลขวัญ
และก�าลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างแพทย์และประชาชน ฯลฯ
หากไม่อยากให้วิชาชีพแพทย์ถูกท�าลาย แต่ละหน่วย แต่ละฝ่าย และแต่ละคนต้องท�าหน้าที่ของ
ตนเองให้เต็มศักยภาพ ตามบทบาท อ�านาจ และความสามารถทีต่ นมี ช่วยกันคนละไม้คนละมือ มุง่ ผล
เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมี
พระราชด�ารัสแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ตอนหนึง่ ซึง่ มีความว่า “...จึงขอร้องให้ทกุ ๆ คน
ตัง้ ใจและพยายามปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ได้ผลสมบูรณ์จริง ๆ อย่าปล่อยให้กา� ลังของชาติตอ้ งเสือ่ มถอยเพราะ
ประชาชนเสียสุขภาพอนามัย...”
ด้วยความรักและปรารถนาดี
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)
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คณะผูจ้ ดั ท�า
ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
บรรณาธิการอ�านวยการ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

บรรณาธิการ
พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
กองบรรณาธิการ
รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ
นพ.สุชาติ เลาบริพัตร
น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

นางพลอยรัตน์ พวงชมภู
นางสาวกรองแก้ว พรหมะวัน
เจ้าของ
ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา
ที่อยู่ : อาคาร ๖ ชั้น ๗
ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๘๖
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑-๘๖๑๔-๕
E-mail add. : prtmc.tmc@gmail.com
Website : www.tmc.or.th

สารจากนายกแพทยสภา

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และวิชาชีพแพทย์
โลกเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว คูข่ นานไปกับโรคภัยไข้เจ็บทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ อย่างรวดเร็วเช่นกัน การออกแบบ
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ ง จ� า ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ระบบที่เคยมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในช่วงเวลาหนึ่งอาจไม่ประสบผล
เหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือผู้รับบริการมีความคาดหวังที่เปลี่ยนไป
ส� า หรั บ ประเทศไทยแนวคิ ด ของการแยกผู ้ ดู แ ลเรื่ อ ง
งบประมาณ/ค่าใช้จา่ ยของระบบการดูแลสุขภาพ (Payer) ออกจาก
ผู้ให้บริการสุขภาพ (service Provider) โดยน�าหลักการของการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage) มาใช้เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๕ ก่อให้เกิดผลดีในด้านการเข้าถึงการบริการสุขภาพของ
ประชาชนชาวไทยทุกระดับ แต่ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องความ
ไม่ เ พี ย งพอของงบประมาณการดู แ ลสุ ข ภาพและการกระจาย
งบประมาณลงสู่พื้นที่และสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ ยังคงปรากฏ
มาอย่างต่อเนื่องและนับวันปัญหาดังกล่าวมีแต่จะซับซ้อนยิ่งขึ้น
โดยส่วนหนึ่งเกิดจากความหลากหลายของมิติของปัญหาด้าน
การบริหารจัดการ เมื่อต้นเหตุของปัญหาซับซ้อน ผลลัพธ์เชิงลบ
ที่เกิดขึ้นจึงยากที่จะแก้ไขด้วยการด�าเนินการเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
เช่น การเพิ่มงบประมาณเข้าไปในระบบเพียงอย่างเดียว หากการ
บริหารจัดการยังคงลักษณะเดิมจะไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทา
ความเสียหาย อาจกลับเพิ่มความบอบช�้าให้ประเทศเนื่องจากต้อง
ดึงงบประมาณด้านอืน่ มาชดเชย การแก้ไขระบบการบริหารจัดการ
อย่างเดียว หรือรวมทัง้ การจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม หากไม่สร้าง
ความเข้าใจให้สังคมหรือผู้รับบริการ หรือดึงสังคมหรือผู้รับบริการ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาวางระบบจะไม่สามารถสร้างระบบ
ที่ ทุ ก ฝ่ า ยยอมรั บ หรื อ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ข องประเทศ
นอกจากไม่ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาแล้วยังกลับสร้างภาวะความ
ไม่ไว้วางใจในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ปั ญ หาส� า คั ญ ที่ ท� า ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตด้ า นการสาธารณสุ ข ของ
ประเทศในเวลานี้ คือ การจัดระบบการเบิกจ่ายของสถานพยาบาล
ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการวินิจฉัยโรคหรือสถานการณ์การเจ็บป่วยและ
หัตถการที่ท�า จนบางครั้งกลับละเลยคุณค่าการรักษาพยาบาล
ที่ผู้ป่วยได้รับ ในหลายประเทศได้น�าหลักการของ Value-Based
Health Care Delivery ซึ่ง Professor Michael E Porter จาก
Harvard Business School ได้แนะน�าและเผยแพร่ไว้ สาระทีส่ า� คัญ
คือ งบประมาณทีส่ ถานพยาบาลได้รบั แปลตามคุณค่าทีผ่ รู้ บั บริการ
ด้านสุขภาพได้รับ ไม่ได้ผูกกับการวินิจฉัยโรคหรือหัตถการที่ท�า
โดยตรง หลักการนี้ได้ส่งเสริมแนวคิดของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการด้านสุขภาพได้รับประโยชน์มากขึ้น ปัญหา
ทีส่ า� คัญอีกประการหนึง่ ของวิกฤตด้านการสาธารณสุขของประเทศ
ในเวลานีค้ อื การขาดความมัน่ คงของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในสถาน
พยาบาลภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนต�าแหน่งบรรจุ

การได้รบั เงินเดือนหรือค่าตอบแทนล่าช้า สิง่ เหล่านีห้ ากไม่รบี แก้ไข
จะท�าให้ผทู้ ตี่ งั้ ใจอยากเข้ามาปฏิบตั งิ านเป็นบุคลากรด้านการแพทย์
การสาธารณสุขของภาครัฐเปลี่ยนใจไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน
หรือเปลี่ยนใจไปยึดอาชีพอื่น
การร่ ว มจ่ า ยหรื อ Co-Payment เป็ น หนึ่ ง ในแนวทาง
การแก้ไขหรือการบรรเทาความเสียหายของระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนที่ได้พูดถึงมานานหลายปี แต่ไม่สามารถไปสู่ขั้นตอน
การปฏิบตั ิ โดยหลักการแล้วการร่วมจ่ายในสิง่ ทีน่ อกเหนือจากสิทธิ์
พื้นฐานจะท�าให้มีเงินในระบบมากขึ้น สามารถน�าไปใช้ในเรื่องหรือ
ในพื้นที่ที่ขาดแคลนงบประมาณ การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ
นับเป็นยุทธวิธหี ลัก แต่ขณะเดียวกันต้องเปิดเผยข้อมูลทีส่ า� คัญต่าง ๆ
ที่เป็นมูลเหตุแห่งการขาดแคลนงบประมาณของระบบให้สังคม
ได้รับทราบ
วิกฤตด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยในเวลานี้เป็น
ผลจากการสะสมของปัญหาเดิมที่ไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งยังรุนแรง
มากขึ้นจากสภาพการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น และสถานการณ์
ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การดึงผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
การเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การสร้างบรรยากาศ
แห่งความไว้วางใจ และการกล้าตัดสินใจ จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
ท�าให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตนี้
“วิกฤตเป็นโอกาสน�าสู่การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงจะน�าสู่สิ่งที่ดีขึ้น หากมีสติ เปิดใจกว้าง รับฟังข้อคิดเห็น
ใช้ขอ้ มูลหลักฐาน ใช้เหตุผล และกล้าตัดสินใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง”

หมายเหตุแพทยสภา
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สารจากเลขาธิการแพทยสภา

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

วิกฤตการสาธารณสุขไทย
แก้ ไขอย่างไร?

สภาวการณ์ปัจจุบันการแพทย์ ไทยเกิดปัญหาหลายด้าน ประชาชนป่วยไปโรงพยาบาลมากขึ้น ทรัพยากร
บุคคลมีจ�ากัด งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการบริการ มาตรฐานทางวิชาชีพสูงขึ้น บุคลากร
หวาดระแวงเรื่องการจะถูกฟ้องร้อง ร้องเรียน เมื่อการรักษาไม่ ได้ผลดี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ท�าอย่างไร
สถานการณ์จึงจะดีขึ้น
ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุขเมื่อเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้
ที่การสื่อสารรวดเร็วขาดความยั้งคิดให้รอบคอบก่อนจะเผยแพร่
ออกไปว่าจะมีผลกระทบไม่ดีกับใครอย่างไร ซึ่งเมื่อเกิดผลกระทบ
ที่ไม่ดีแล้วย่อมเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่ากับฝ่ายใดก็ตาม หากอธิบายตาม
หลักพุทธศาสนาแล้ว คือ การไม่มปี ยิ วาจา และการทีท่ า� ให้เกิดความ
ไม่สบายใจแก่ใครก็ตาม คือ อกุศลกรรมหรือการกระท�าบาป
ย่อมเกิดความไม่สงบสุขในสังคม เมื่อเกิดบ่อย ๆ จึงดูเหมือนว่า
ปัญหาเกิดขึ้นมาก แต่ความจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียง
ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นแสนครั้ง
ในแต่ละวันทัง้ ประเทศ ดังนัน้ ปัญหาสาธารณสุขไทยอาจไม่ใช่ภาวะ
วิกฤตจริงๆ แต่การหาทางป้องกันปัญหาไว้ย่อมจะดีกว่าปล่อยไป
ตามยถากรรมหรือการไม่คิดท�าอะไรเลย
มีบทความ “อ่านเอาเรื่อง” ที่คุณนิติพงษ์ ห่อนาค เขียนไว้
เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องดราม่าทางสื่อ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขไทยได้น่าคิดดังนี้
“...ถ้าท่านเสนาบดีหรือเจ้าคุณทั้งหลายที่รับผิดชอบเรื่อง
อนามัย จนไปถึงประชาชีทั้งหลายตั้งหลักกันใหม่ให้เห็นต้นเหตุ
แห่งปัญหาได้ ก็จะเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องมีละครเรื่องใหม่กันอีก...
โรงพยาบาลเอกชนกับคนมีอนั จะกิน...เขาก็พอใจซึง่ กันและกัน ไม่มี
ปัญหา...โรงพยาบาลรัฐกับคนไม่มีอันจะกิน... โรงพยาบาลน้อย
งบน้ อ ย หมอน้ อ ย พยาบาลน้ อ ย...แต่ ค นไข้ เ ยอะกว่ า นั บ สิ บ
นับร้อยเท่า....มันจะสมดุลกันได้อย่างไร...เมือ่ มันไม่สมดุล จะไม่เกิด
ปัญหาได้อย่างไร...ก็คือ มันไม่พอ... หมอมีไม่พอ หมอก็เหนื่อย
พยาบาลก็เหนื่อย คนไข้ก็ทรมาน คนไข้ก็โมโหหมอ หมอพยาบาล
ก็เหนื่อยอยู่แล้ว ก็อัดอั้นตันใจ
เมื่อคนไข้โมโหหมอ หมอหงุดหงิดคนไข้...มันจะรักษากัน
ได้ไหม...การรักษาพึง่ พากัน....ต้องใช้เมตตาจากหมอพยาบาล และ
ความไว้ใจจากคนไข้ ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้....มันจะรักษากันได้ไหม...
ฉันอยากรณรงค์นะ อาจจะไม่ได้เสี้ยวของพี่ตูนบอดี้แสลม เพราะ
ฉันวิ่งได้แค่ ๕๐ เมตร ก็หน้ามืดแล้ว...รณรงค์ให้คนไทยเราเปลี่ยน
ทัศนคติการท�าบุญให้เงินทองสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาใหญ่โต

มโหฬาร เพื่อหวังว่าจะได้บุญพาไปหาสวรรค์...เมื่อไรอยากท�าบุญ
ให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์...บริจาคสร้างโรงพยาบาลให้รัฐ
เครื่องมือ ให้เขาพอเพียงเถิด เพื่อที่วันหนึ่ง ตัวเองจะต้องไปใช้
บริการ หรือคนยากไร้ได้รับบริการ...โบสถ์วิหารสวยๆ เรามีเกิน
พอแล้ว...หยุดสร้างโบสถ์วิหารเพราะหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์เถิด...
ท�าบุญกับโรงพยาบาลเถิด เพราะมนุษย์เราได้ใช้โรงพยาบาลตั้งแต่
เกิด แก่ เจ็บ หรือตาย....ด้วยงบประมาณที่มากมาย ท�าบุญกับวัด
กับพระก็พอประมาณเถิด ฉันไม่เคยเห็นพระรูปไหนอดตายสักรูป...
มีแต่จะเกินพอดี....ก็เพราะญาติโยมนี่แหละ สปอยล์พระ...สร้าง
โรงเรียน โรงพยาบาล ที่มีประโยชน์กันนะ...เลิกแทงหวยบุญด้วย
การสร้างโบสถ์วหิ าร สปอยล์พระกันเถิด วัดไม่ควรรวย...พระไม่ควร
รวย แต่ญาติโยมชอบเอาเงินไปให้ท่านกันนัก...ที่ควรรวย คือ
โรงพยาบาล โรงเรียน....” เป็นบทความที่วิเคราะห์ปัญหาและ
แนะน�าแนวทางที่น่ารับฟัง
ในอีกส่วนที่ส�าคัญได้แก่ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ในส่วนของประชาชนควรรับผิดชอบในการดูแลตนเอง ว่าท่านได้
ปฏิบัติตนเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดีหรือไม่ ด้วยการกินแต่พอดี
ไม่มากไม่น้อยเกินไป หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัย ไม่กินปลา
น�้าจืดดิบ ไม่กินของปิ้งย่างทอดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่กินน�้าหวาน
กินข้าวมากเกินไปจนน�้าหนักเกินเกณฑ์ ไม่ด่ืมสุรามากจนเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไม่สูบบุหรี่ ออกก�าลังกายวันเว้นวันอย่าง
สม�า่ เสมอ รูจ้ กั ควบคุมหรือฝึกจิตใจให้ไม่มคี วามทุกข์ใจ ใช้รถใช้ถนน
ปฏิบัติตามกฎจราจร จึงจะช่วยลดการป่วยการบาดเจ็บ ลดการไป
โรงพยาบาล ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข รับผิดชอบในหน้าที่
ของตนด้วยการศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนตนเองให้มีความช�านาญ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
และขอให้ระลึกถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เคยพระราชทานไว้ว่า
“...เมื่อจะท�ำงำน อย่ำหยิบยกเอำควำมขำดแคลนเป็น
ข้ออ้ำง จงท�ำงำนท่ำมกลำงควำมขำดแคลนให้บรรลุผล จงท�ำ
ด้วยควำมตั้งใจและซื่อสัตย์...”

หมายเหตุแพทยสภา
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สารจากที่ปรึกษาแพทยสภา

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

วิกฤตการแพทย์ ไทย
เรื่องวิกฤตทางการแพทย์ ในปัจจุบันคงต้องดูภาพกว้างก่อน เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ในมาตรา ๔๐ การตรากฎหมายเพื่ อ จั ด ระเบี ย บ
การประกอบอาชีพต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือ
ก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา หมายความว่า
ต่อไปนี้สภามหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตรแพทย์
พยาบาล วิศวกรรม ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องให้สภาวิชาชีพรับรอง
หลักสูตรก่อน แต่เมื่อเรียนจบแล้วถ้าสภาวิชาชีพไม่รับรอง
หลักสูตรนักเรียนที่จบก็ไม่สามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพ
ได้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าสภาวิชาชีพสามารถใช้
การสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นตัววัดมาตรฐานได้ ความจริง
อาจไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะวิชาแพทย์ไม่สามารถเรียนในกระดาษ
หรือเรียนทางไปรษณีย์ได้ จะต้องมีอาจารย์และจ�านวนผู้ป่วย
มากพอ แต่ เ ดิ ม สหรั ฐ อเมริ ก ายอมให้ แ พทย์ ต ่ า งประเทศ
ที่จบจากสถาบันที่ประเทศของตนรับรองและมีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชือ่ โรงเรียนแพทย์ขององค์การอนามัยโลกเข้าสอบ USMLE
ได้ แต่ตอ่ ไปเขาไม่ยอมให้สอบ แพทย์ตอ้ งจบจากโรงเรียนแพทย์
ที่ได้รับการรับรองจาก World Federation of Medical
Education แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิสอบ ประเทศไทยพัฒนา
ถอยหลัง เดิมต้องรับรองมาตรฐานและหลักสูตรก่อนจัดการเรียน
การสอนกลายเป็นไม่ต้องมีมาตรฐาน สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
ได้แย้งไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข
สมาพั น ธ์ ส ภาวิ ช าชี พ ได้ ร ่ ว มกั น ขอเพิ่ ม หน้ า ที่ ข อง
ประชาชนชาวไทยว่าประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแล
สุ ข ภาพของตนเอง เพราะแพทย์ รั บ ประทานอาหารหรื อ
ออกก�าลังกายแทนประชาชนไม่ได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข โดย
บางคนให้เหตุผลว่าถ้าประชาชนไม่ดแู ลสุขภาพแล้วจะท�าโทษ
อย่างไร กลายเป็นบุคลากรทางการแพทย์และรัฐบาลต้อง
รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน โดยที่ประชาชนไม่สนใจ
ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง เวลามี ไข้ เ ลื อ ดออกระบาดทุ ก คน
หวังให้รัฐบาลมาช่วยปราบยุง ความจริงแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
อยูใ่ นบ้านของตนเอง ในต่างประเทศนัน้ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ทีไ่ ม่ใส่หมวกนิรภัยหรือดืม่ สุราขณะขับรถ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้
เขาจะต้องมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายด้วย
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของ

รัฐโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสทิ ธิ
ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในมาตรานี้ไม่ได้แจ้งว่าบุคคลต้องมีสัญชาติไทย
หรือไม่ ประชาชนมีสิทธิแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ยากไร้
เท่านั้น เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนแพทย์แต่
ไม่ใช่ทุกคนได้เรียนแพทย์
รั ฐ บาลให้ ป ระชาชนผู ้ ย ากจนลงทะเบี ย นปรากฏว่ า
มีคนจนกว่าสิบล้านคน ผู้ยากจนได้สิทธิขึ้นรถฟรี รักษาฟรี
ลดค่าน�้าค่าไฟฟ้า แถมได้เงินใช้ รัฐบาลควรจัดหางานให้คนจน
ท�า ถ้าไม่มีความรู้ต้องจัดอบรมจะได้ไม่ต้องให้คนต่างชาติ
เข้ามาท�างานแทน เขายากจนรัฐต้องช่วยให้เขามีงานท�าจะได้
ไม่ยากจน ไม่ใช่แจกเงินให้จนต่อไป
การผลิ ต และการกระจายแพทย์ เมื่ อ ๕๐ ปี ก ่ อ น
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช จุ ฬ าฯ และเชี ย งใหม่ ร ่ ว มกั น
ผลิตแพทย์ได้ปีละ ๒๕๐ คน ต้องใช้เวลาถึง๔๐ ปีในการเพิ่ม
แพทย์ ๑๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันเราผลิตแพทย์ได้ปีละเกือบ
๓,๐๐๐ คน และก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีคนที่ไป
เรียนแพทย์ในต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย โปแลนด์
ฟิลปิ ปินส์ อีกปีละหลายร้อยคน เราใช้เวลา ๓ ปีเศษในการเพิม่
แพทย์ ๑๐,๐๐๐ คน แต่ต�าแหน่งที่จะบรรจุเป็นข้าราชการ
มีไม่พอ สถานทีฝ่ กึ อบรมก็มไี ม่พอ หลายคนเลยไปท�าอาชีพเป็น

หมายเหตุแพทยสภา

6

โรงพยาบาลขาดทุน คุณภาพลดลง บริษัทยาไม่ยอมส่งยา
ให้หลายโรงพยาบาลเพราะยังไม่ได้ช�าระหนี้ แต่ที่ส�าคัญกว่านี้
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเลวลง บุคลากร
ทางการแพทย์ลาออกมากขึ้น ผู้ป่วยเห็นแพทย์เป็นผู้รับใช้
ถ้าการรักษาไม่ได้ผลตามทีต่ นต้องการก็ฟอ้ งร้องเรียกค่าเสียหาย
ทั้ง ๆ ที่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้จ่าย ภาษีรายได้ก็ไม่จ่าย
โดยอ้างว่าจ่ายภาษี Vat แล้ว ความจริงคนต่างชาติที่มาเที่ยว
ประเทศไทยก็จ่ายภาษี Vat ด้วย เขาควรได้รับการรักษาฟรี
ด้วยหรือไม่ การที่ผู้ป่วยไม่ร่วมจ่ายท�าให้เขาเรียกร้องมาก
โดยไม่คา� นึงถึงความยัง่ ยืนของโครงการ จะเอาแต่ได้ การเรียกร้อง
ค่าเสียหายเพิ่มมากขึ้น ถึงกระนั้นยังมีคนเรียกร้องอยากได้เงิน
มากขึน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ งินรักษาพยาบาลยังไม่พออยูแ่ ล้ว ถ้าเอาไปแจก
ผู้ที่ไม่พอใจผลการรักษาเงินค่ารักษาพยาบาลจะยิ่งน้อยลงไป
อีก การรักษาฟรีไม่เป็นบุญคุณเหมือนในอดีต แต่ถือเป็นสิทธิ
ของผู้ป่วย
ถ้ า ไม่ แ ก้ ไขการรั ก ษาพยาบาลจะเลวลง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์กจ็ ะไหลออกนอกระบบราชการ ความจริงความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแพทย์ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยเลวลงจากผู ้ ป ่ ว ยไม่ กี่ ค น
ที่พยายามท�าเป็นข่าวเพื่อแก้แค้นปัญหาของตนทั้งที่ตนเอง
ท�าผิดแต่พยายามโทษผู้อื่น การที่ผู้ป่วยไม่ร่วมจ่ายท�าให้เขา
มารับบริการมากขึ้น เช่น เป็นไข้หวัด เขาซื้อยาแก้ไข้และ
ลดน�้ามูกรับประทานเองได้ เป็นยาสามัญประจ�าบ้าน แต่
เนื่องจากไปโรงพยาบาลได้ยาฟรีเขากลัวเสียสิทธิเลยไปตรวจ
และรับยาที่โรงพยาบาล ท�าให้เสียเวลาและเสียค่าเดินทาง แต่
เขาไม่ได้คิดว่าที่เขาเสียเวลานั้นความจริงแพงกว่าค่ายาลดไข้
ความอยากได้ของฟรี เขาเลยไปโรงพยาบาลท�าให้ผู้ป่วยแน่น
โรงพยาบาล ในต่างประเทศถ้าไม่ใช่โรคฉุกเฉินเขาต้องนัด
ไม่สามารถพบแพทย์ได้ทันทีเหมือนประเทศไทย ห้องผู้ป่วย
ฉุกเฉินให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงเท่านั้น
การทีผ่ ปู้ ว่ ยอาการไม่หนักมาห้องฉุกเฉินกันแน่นท�าให้
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินจริงไม่ได้รบั การดูแลทันที การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยาฟรี
ท� า ให้ เขาไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ราคายา เอายาแพง ๆ ไปใช้
ทิง้ ๆขว้าง ๆ แบบไม่รคู้ ณ
ุ ค่า ถ้าร่วมจ่ายเขาจะถามแพทย์วา่
ไม่เอาได้หรือไม่ เพราะที่บ้านยังมีเหลืออยู่ บางคนถามว่า
จ�าเป็นต้องใช้จริง ๆ หรือไม่ แต่ถ้าไม่ต้องจ่ายเขาจะเอาหมด
ทั้ง ๆ ที่ในบ้านยังมียาเหลือมากมาย เอาไปทิ้งที่บ้านหรือ
เอาไปแจกคนอื่น ยาที่ราคาเม็ดละหลายสิบบาทก็เอาไปทิ้ง
เพราะเขาไม่รู้ราคายาคิดว่าเป็นของฟรีที่ไม่มีค่า ระบบ
หลักประกันสุขภาพควรจะเน้นเฉพาะให้ประชาชนเข้าถึง
การรักษาที่จ�าเป็นและไม่ให้ประชาชนยากจนเพราะการ
เจ็บป่วยเท่านั้น

แพทย์เสริมสวย รายได้ดี งานไม่หนัก อีกไม่นานเราจะเห็น
แพทย์ตกงานเหมือนในยุโรป แพทย์เพิม่ แต่ประชากรลดลง เรา
พยายามกระจายแพทย์ออกไปอยู่ชนบทขณะที่ประชาชน
ในชนบทก�าลังย้ายเข้าเมือง (Urbanization) เราต้องการผลิต
แพทย์ทั่วไปรักษาได้ทุกโรค แต่ผู้ป่วยและผู้พิพากษาอยากได้
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เราว่ายึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแต่เราไม่เคย
ถามผู้ป่วยว่าเขาต้องการอะไร
แต่ เ ดิ ม ประชาชนส่ ว นหนึ่ ง มี ฐ านะดี เ มื่ อ เขาเจ็ บ ป่ ว ย
ฉุกเฉินเขาก็ไปโรงพยาบาลได้โดยไม่เดือดร้อน ทว่ารัฐบาล
ได้สร้างความนิยมโดยก�าหนดว่า ต่อไปนี้ทุกคนที่ป่วยเป็น
โรคฉุกเฉินจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
มหาเศรษฐีเพราะรัฐบาลจะจ่ายแทน ความจริงจ่ายให้ไม่ถงึ ครึง่
ของค่ารักษาพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลจะให้ขาดทุนน้อยก็ต้อง
ลดมาตรฐานลง ผลเสียเกิดแก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยบางคนโทรศัพท์
ไปเรียกรถจากโรงพยาบาลเอกชนให้ไปรับทีบ่ า้ นซึง่ อยูไ่ กลจาก
ทีเ่ กิดเหตุ เมือ่ ให้การรักษาอย่างดีในห้องพิเศษ ปรากฏว่าผูป้ ว่ ย
ไม่ยอมจ่ายแม้แต่ค่ารถก็ไม่จ่ายถือเป็นโรคฉุกเฉิน ผลตามมา
ก็คอื ถ้าใครโทรมาตามรถโรงพยาบาลเรือ่ งโรคฉุกเฉิน รถมักจะ
ไม่ว่างต้องไปตามรถร่วมกตัญญูแทน
ประเทศไทยอ้างว่าจะเน้นเรือ่ งการสร้างสุขภาพมากกว่า
การซ่อมสุขภาพ แต่ปรากฏว่าเราจ่ายเงินค่ารักษาเป็นส่วนใหญ่
การป้องกันโรคท�าน้อยมาก เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามนุษย์
อายุ ยื น ยาวขึ้ น เพราะระบบสุ ข าภิ บ าลที่ ดี ขึ้ น มี ส ้ ว มและ
น�้าสะอาดใช้ อีกส่วนหนึ่งเรามีวัคซีนป้องกันโรคท�าให้ไม่ป่วย
โรคใดที่ป้องกันได้ไม่ควรให้เกิดในคนไทย แต่เดิมประเทศไทย
เป็นผู้น�าในการให้วัคซีนป้องกันโรค ประเทศไทยได้ให้วัคซีน
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นประเทศที่สองในโลก แต่
ปัจจุบันเราเป็นประเทศสุดท้ายในเอเซียที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิป ประเทศเพื่อนบ้าน
เรา เช่น เมียนมาร์ ลาว ให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อ
นิ ว โมคอคคั ส และมะเร็ ง ปากมดลู ก จากเชื้ อ เอชพี วี แ ก่ เ ด็ ก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้อ้างว่า
ไม่มีเงินและไม่มีประเทศพัฒนาแล้วช่วยสนับสนุน ค่าวัคซีน
ทุ ก ชนิ ด ในประเทศไทยรวมแล้ ว ยั ง น้ อ ยกว่ า งบประมาณ
การฟอกเลือดด้วยไตเทียมเพียงอย่างเดียว ประเทศไต้หวัน
และเกาหลีเอาเงินภาษีเหล้าบุหรี่ไปซื้อวัคซีนให้ประชาชน แต่
ไทยเอาเงินภาษีไปแจกกองทุน สสส. และสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสท�าโฆษณา การซื้อยาและวัคซีนเราก็ดูแต่ราคา
ที่ถูกที่สุดโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพ ลงท้ายเสียเงินมากขึ้น
ระบบหลักประกันสุขภาพใช้มากว่า ๑๐ ปี มีหลาย
ประเทศชื่ น ชมมาดู ง านแต่ ไ ม่ มี ป ระเทศใดเอาไปท� า ตาม
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ปูชนียาจารย์

รศ. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

นายพันตรี พระยาสารสินสวามิภักดิ์
ปูชนียาจารย์ของแพทย์ ในฉบับนี้เป็นแพทย์ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ ได้ ไปเรียนแพทย์
และจบหลักสูตรแพทยศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ท่าน คือ นายพันตรี พระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้ สารสิน)
พระยาสารสิ น สวามิ ภั ก ดิ์ เ กิ ด เมื่ อ พ.ศ.
๒๓๙๑ ในตอนปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อเป็นเด็ก
เรียนหนังสือทีว่ ดั ทองนพคุณในเบือ้ งต้น ต่อมาได้
เล่าเรียนในโรงเรียนของพวกมิชชันนารีอเมริกัน
ท่านต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ตามครู
อาจารย์ของโรงเรียนด้วย ในไม่ชา้ ท่านได้แสดงว่า
ท่านเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมของโรงเรียน มีความ
สามารถมากและเป็ น คริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชนด้ ว ย
พวกมิชชันนารีอเมริกันจึงส่งพระยาสารสินฯ
ไปศึ ก ษาวิ ช าแพทยศาสตร์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา และเรียนส�าเร็จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ แล้วกลับมาเมืองไทยใน พ.ศ. ๒๔๑๕ หมอเฮาส์
มิชชันนารีอเมริกนั ซึง่ เคยเป็นครูได้นา� พระยาสารสินฯ ไปรับราชการ
เป็นนายแพทย์ในกรมทหารมหาดเล็กที่รัชกาลที่ ๕ ทรงตั้งขึ้นใหม่
พระองค์ ท รงให้ พ ระยาสารสิ น ฯ เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยนายแพทย์ โดยมี
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์เป็นต�าแหน่งนายแพทย์
ใน พ.ศ. ๒๔๒๒ เจ้าพระยาสุรศักดิม์ นตรี (เจิม แสง-ชูโต) เมือ่
ยังเป็นนายพันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถได้ขอตัวท่านไปรับราชการ
ในต�าแหน่งนายแพทย์ กรมทหารหน้า ท่านได้รเิ ริม่ จัดตัง้ โรงพยาบาล
ทหารหน้า ที่ถนนตรีเพชร เป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง และ
เมื่อเจ้าพระยาสุรศักดิม์ นตรีเป็นแม่ทพั คุมทหารหน้าขึน้ ไปปราบฮ่อ
(พ.ศ. ๒๔๒๗- พ.ศ. ๒๔๓๓) ท่านต้องไปศึกสงครามด้วย ท�าให้กจิ การ
โรงพยาบาลหยุดท�าการไป ในราชการสงครามท่านได้ชว่ ยดูแลรักษา
ทหารข้าราชการพลเรือนอย่างดี มีความชอบ ได้รบั พระราชทานยศ
เป็นนายร้อยเอกและนายพันตรีตามล�าดับ และในปี พ.ศ. ๒๔๓๓
ท่านได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้ดา� รงต�าแหน่งนายแพทย์
ใหญ่ทหารบก นับเป็นนายแพทย์ใหญ่ทหารบกคนแรก พ.ศ. ๒๔๓๕
ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงด�ารงแพทยาคุณ
จากรับราชการทหาร ๒๐ ปี เป็นแพทย์ใหญ่ทหารบกได้ ๒ ปี
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๓๕ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีย้ายไปเป็น
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ จึงขอท่านไปเป็นล่ามประจ�า
กระทรวง และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๗ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดี
กระทรวงธรรมการและบังคับการกรมพยาบาลด้วย ได้ขอให้ทา่ นเป็น
ผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนแพทย์ ร่วมกับหมอเฮส์ (นายแพทย์

โธมัส เฮวาร์ด เฮส์) ซึ่งสอนวิชาแพทย์แผน
ปัจจุบนั ในโรงพยาบาลศิรริ าช และเป็นผูต้ รวจการ
โรงพยาบาล ประกอบด้ ว ยศิ ริ ร าชพยาบาล
เทพศิรนิ ทร์พยาบาล บูรพาพยาบาล โรงพยาบาล
คนเสียจริต ปากคลองสาน โรงพยาบาลบางรัก
โรงพยาบาลสามเสน โรงพยาบาลเนิร์สซิงโฮม
และโรงขายยาหลวง นอกจากนีใ้ น พ.ศ. ๒๔๓๙
ท่านยังเป็นอาจารย์สอนวิชาผดุงครรภ์ทโ่ี รงเรียน
แพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลด้วย
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๔๑ เสนาบดี ก ระทรวง
มหาดไทยขอย้ายท่านมาอยูท่ ม่ี หาดไทยเพือ่ ช่วย
จั ด การบ� า บั ด ความไข้ เจ็ บ ของราษฎรตามหั ว เมื อ ง ท่ า นได้ รั บ
พระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็น พระมนตรีพจนกิจ ต�าแหน่ง
เจ้ากรมฝ่ายเหนือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ และปีเดียวกันทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นแพทย์ประจ�าพระองค์สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าฯ
ในคราวเสด็จฯ ไปประทับรักษาพระองค์ที่ศรีราชา ต่อมาท่านเป็น
โรคเกาต์ได้รบั ความทุกข์ทรมานมาก จึงขอลาออกจากราชการเมือ่
พ.ศ. ๒๔๔๔
เมื่อท่านลาออกจากราชการแล้วท่านได้ไปท�าการค้าขาย
ส่วนตัว แต่เมื่อมีโอกาสที่จะช่วยราชการอย่างใดก็ได้ช่วยราชการ
ตามก�าลังทุกคราว ด้วยเหตุนพี้ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงได้พระราชทานยศเป็นอ�ามาตย์โท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ และ
พระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสารสินสวามิภักดิ์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๖๐
พระยาสารสิ น สวามิ ภั ก ดิ์ เ ป็ น ผู ้ มี อั ธ ยาศั ย ซื่ อ ตรงและ
อ่อนโยน เป็นผู้มีมิตรสหายมากมายยิ่ง แม้ท่านจะนับถือคริสต์
ศาสนาท่านก็อนุญาตให้ภรรยาและบุตรนับถือศาสนาที่ตนเอง
ศรัทธาได้ ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๖๘ อายุ ๗๘ ปี ด้วยท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเรียนแพทย์
ที่สหรัฐอเมริกาและเข้ารับราชการแพทย์ทหารเป็นคนแรก ท่าน
จึงเป็นเบอร์ ๑ ของแพทย์ทหาร เป็นผู้สร้างรากฐานการแพทย์
ทหารบก ท่านท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด เป็นหมอ
ทีอ่ ทุ ศิ ตนแก่คนไข้ เป็นข้าราชการทีส่ า� นึกในหน้าทีร่ าชการ ส�านึก
ในความเป็นคนไทยอย่างที่สุด
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หมอกับกฎหมาย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ�านาจ กุสลานันท์

ความกล้าหาญในการแก้ ไข
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพฯ
ขณะที่ผมเขียนบทความนี้การท�าประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .. ก�าลังจะสิน้ สุดลงแล้ว ซึง่ เป็นการปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ใช้มาเป็นเวลา ๑๕ ปี โดยได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและ
หมักหมมมานานหากปล่อยทิง้ ไว้อาจท�าให้ระบบสุขภาพของชาติถงึ ขัน้ ล่มสลายได้ ดังนัน้ จึงต้องปรับปรุง
แก้ ไขซึ่งมีประเด็นส�าคัญที่ต้องแก้ ไขดังนี้ครับ
๑. ต้องแยกเงินเดือนแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์
ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวเพราะโรงพยาบาลขนาดเล็กได้
ประสบกับภาวะขาดทุนมาตลอดตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบนั ท�าให้
มีผลกระทบอย่างรุนแรงทัง้ กับบุคลากรในโรงพยาบาลและผูป้ ว่ ย
เนื่องจากไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อ
การรักษาที่เหมาะสมได้ ท�าให้โรงพยาบาลเหล่านั้นต้องมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว
๒. ต้ อ งให้ มี บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในพื้ น ที่ ซ่ึ ง ได้ แ ก่
ตัวแทนของโรงพยาบาลต่าง ๆ ตัง้ แต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทสี่ ดุ
จนถึงเล็กที่สุดที่ดูแลรักษาผู้ป่วยบัตรทองอยู่ในคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะเป็นผู้ท่ีเห็นปัญหาในการ
ท�างานเพือ่ ประชาชนมาโดยตลอด จะท�าให้การวางนโยบายและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควร
เพิ่มผู้แทนสภาวิชาชีพที่ยังขาดอยู่อีกสองสภาคือสภาเทคนิค
การแพทย์และสภากายภาพบ�าบัด เพราะปัจจุบันมีแพทยสภา
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม และทันตแพทยสภาเท่านั้น
๓. ต้องแก้ไขมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยหรือทายาทกรณีท่ีได้รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาลเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบ
สิ้นสุดเลย โดยเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นและเมื่อรับเงินแล้วต้องยุติ
การฟ้องร้อง ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เต็มที่และลดปัญหา
การฟ้องร้องทางการแพทย์ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพิ่มเติมให้
มาตรา ๔๑ นี้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแพทย์และบุคลาการ
ทางการแพทย์ท่ีได้รับความเสียหายจากการดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้แก่ ติดเชื้อโรครุนแรง เช่น เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค
รวมทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการน�าผู้ป่วยเคลื่อนย้ายไปยัง
โรงพยาบาลอื่น โดยไม่จ�าเป็นต้องมีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุขตามที่มีผู้ก�าลัง
พยายามผลักดันให้เกิดขึ้น

๔. ต้องตัดมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่บัญญัติให้ไล่เบี้ยได้ในกรณีท่ี
ส�านักงานหลักประกันฯ ได้จา่ ยเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นให้แก่ผทู้ ไี่ ด้
รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๔๑ แล้ว
สามารถมาไล่เบีย้ ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งชดใช้
เงินคืน ซึง่ ขณะนีก้ ารพยายามไล่เบีย้ ได้เกิดขึน้ แล้ว ดังนัน้ หากทิง้
มาตรา ๔๒ นี้ไว้จะเป็นการท�าลายขวัญและก�าลังใจของแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิง่ โดยจะท�าให้มผี ลกระทบ
กับผู้ป่วยและรัฐตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจะเกิดการ
รักษาแบบป้องกันตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ
๕. ควรน�างบสร้างเสริมสุขภาพซึ่งกันไว้ปีละหลายพันล้าน
มารวมเป็นงบรักษาพยาบาลที่ยังไม่เพียงพอในปัจจุบัน เพราะมี
งบประมาณด้านสร้างเสริมสุขภาพแล้วจ�านวนไม่นอ้ ยในส่วนของ
ส�านักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
และหน่วยงานอื่น ๆ
ขณะนีก้ า� ลังมีผปู้ ลุกระดมคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ ดังนั้น จึงเป็นการวัดใจว่า
รั ฐ บาลจะกล้ า หาญเพี ย งใดในการเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับนี้
แพทย์ แ ละประชาชนทั้ ง ประเทศก� า ลั ง รอปรบมื อ ให้
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ครับ
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ข้อคิดข้อเตือนใจ

นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์

วันนีผ้ มขอเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมของสมาชิกแพทย์ทจ่ี ะท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อสมาชิกแพทย์นั้นได้อย่างมาก ตามตัวอย่างและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประพฤติหรือกระท�าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์
แห่งวิชาชีพ หมวด ๖ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรมพึ ง ยกย่ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ผูร้ ว่ มงาน ข้อ ๓๔ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทบั ถมให้รา้ ย หรือ
กลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน
ฉบับที่ ๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท�าการใด
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ (๘) ต้องไม่กระท�าการอันเป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศตามที่ก�าหนดในกฎ ก.พ. มาตรา ๘๘ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย โทษทาง
วิ นั ย มี ๕ สถาน ดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) ภาคทั ณ ฑ์ (๒) ตั ด เงิ น เดื อ น
(๓) ลดเงินเดือน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท�าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�าการประการใด
ประการหนึง่ ดังต่อไปนีต้ อ่ ข้าราชการด้วยกัน หรือผูร้ ว่ มปฏิบตั ริ าชการ
ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ในหรือนอกสถานทีร่ าชการโดยผูถ้ กู กระท�ามิได้ยนิ ยอม
ต่อการกระท�านั้น หรือท�าให้ผู้ถูกกระท�าเดือดร้อนร�าคาญ ถือว่า
เป็นการกระท�าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา
๘๓ (๘)
(๑) กระท�าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทาง
เพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
(๒) กระท�าการด้วยวาจาทีส่ อ่ ไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วจิ ารณ์
ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย
(๓) กระท�าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้
สายตาลวนลาม การท�าสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ
(๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ
เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่น
(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท�า
ไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร�าคาญ
ฉบับที่ ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ ผู้ใดกระท�า
อนาจารแก่บุคคลอายุกว่า ๑๕ ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้
ก�าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนัน้ อยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่สามารถขัดขืนได้ หรือ
โดยท�าให้บคุ คลนัน้ เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอืน่ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ฉบับที่ ๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐
ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายแก่รา่ งกายก็ดี หรือสิทธิอย่างหนึง่ อย่างใดก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นท�าละเมิดจ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

กรณีที่หนึ่ง นางสาว ก. เป็นโจทก์ฟ้องนายแพทย์ ข. เป็นจ�าเลย
ว่าวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โจทก์มีอาการท้องเดินไปรับ
การรักษาจากจ�าเลย ขณะทีโ่ จทก์นง่ั เก้าอีใ้ นห้องตรวจจ�าเลยได้กระท�า
อนาจารโจทก์โดยจ�าเลยดึงเสื้อยืดและเสื้อชั้นในของโจทก์ขึ้น จับที่
เต้านมของโจทก์ ๑ ครั้ง ก้มหน้ามองเต้านมของโจทก์แล้วเอามือสอด
เข้าไปในเสื้อและกดที่หน้าอกของโจทก์ ต่อมาจ�าเลยได้เอามือสอด
เข้าไปในกางเกงและกดตรงหัวเหน่าของโจทก์ในขณะที่จ�าเลยตรวจ
รักษาโรคให้แก่โจทก์ จ�าเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาได้พิพากษาว่าจ�าเลย
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๘ จ�าคุก ๓ ปี โดย
ให้รอการลงโทษมีกา� หนด ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖
คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียน
ประพฤติผดิ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ข้อ ๕ “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ย่อมด�ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง” ข้อ ๖ “ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติ
หรือกระท�าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ” และหมวด ๔ ข้อ ๑๕ “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้อง
รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับทีด่ ที ส่ี ดุ
ในสถานการณ์นนั้ ๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจ�ากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่” จึงมีมติเห็นควรลงโทษพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนายแพทย์ ข. เป็นระยะเวลา ๒ เดือน
กรณีที่สอง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
ช่วงบ่ายในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัด ล. พยาบาล ก. เข้าไปหยิบยา
ที่ห้องคลอดเพื่อน�าไปใช้ในห้องฉุกเฉิน จังหวะจะเข้าห้องฉุกเฉิน
แพทย์ ข. ได้ลวนลามพยาบาล ก. และพยายามดันพยาบาล ก. เข้าไป
ในห้องพักแพทย์ ลวนลามและกระท�าอนาจารพยาบาล ก. ต่อมา
พยาบาล ก. ได้ไปแจ้งความด�าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อ
พนักงานสอบสวนเพือ่ เอาผิดนายแพทย์ ข. ฐานกระท�าอนาจารทีส่ ถานี
ต�ารวจ รวมถึงได้ทา� หนังสือแจ้งเรือ่ งไปยังแพทยสภา โดยสภาการพยาบาล
ได้มอบหมายให้นักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านคดีความ
ให้พยาบาล ก. รวมถึงส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ล. ได้ตงั้ กรรมการ
สอบทางวินัยนายแพทย์คนดังกล่าวแล้ว
จากกรณีตัวอย่างทั้งสองกรณีพบว่าการกระท�าของผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรมดั ง กล่ า วเป็ น การกระท� า ความผิ ด ต่ อ กฎหมาย
หลายฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ ๑ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมย่อมด�ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่
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เสียงจากสมาชิก

รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

Patient-Centered Care in Digital World
ถาม : หลังจากผู้บริหารโรงพยาบาลตัดสินใจ
ลงระบบคอมพิวเตอร์ในระบบบริการผูป้ ว่ ยนอก
ผมตรวจผู้ป่วยได้ลดลงเหลือร้อยละ ๒๐-๓๐
ของที่เคยท�าได้ แถมถูกร้องเรียนว่าไม่สนใจผู้ป่วย
ไม่สบตาผู้ป่วย ตรวจครู่เดียวแล้วไล่ให้ผู้ป่วยไปรอข้างนอก
รอใบรับยาตั้งนาน ผมควรท�าอย่างไรดีครับ ย้ายไปท�างานที่ใหม่
ดีไหมครับ?
ตอบ : การน� า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการบริ ก าร
ทางแพทย์เป็นแนวโน้มทัว่ โลกครับ คงไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ย้ายไป
ที่ใหม่ก็คงต้องพบเหตุการณ์เช่นเดียวกัน ผู้บริหารก็เน้นว่าการลง
บันทึกเวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
ช่วยการสือ่ สารระหว่างบุคลากร ลดความผิดพลาดเกีย่ วกับยา และ
เพือ่ รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนส�าหรับการเรียกเก็บ แต่ผลกระทบด้าน
ลบทีส่ า� คัญทีผ่ พู้ ฒ
ั นาระบบจะต้องรูค้ อื ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ย
กับแพทย์อาจลดน้อยลง บางครั้งพบว่าแพทย์ไม่ได้มองหน้าผู้ป่วย
เลยระหว่างการมาพบแพทย์ครั้งนั้น เพราะแพทย์มุ่งสมาธิกับการ
บันทึกเวชระเบียน ด้วยความที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ ข้อจ�ากัด
ด้ า นความสามารถในการพิ ม พ์ การลงวิ นิ จ ฉั ย ตามระบบโค้ ด
การเลือกตัวยาเพื่อบันทึกลงไปในใบสั่งยา เป็นต้น
แพทย์ จ� า นวนมากภู มิ ใจที่ ส ามารถท� า งานได้ ห ลายอย่ า ง
ในเวลาเดียวกัน (Multitasking) เช็ค Facebook หรือตอบค�าถาม
ทาง Line ระหว่างฟังเลคเชอร์ อ่านและตอบ E-mail ระหว่าง
การประชุม ดู Video Clip และพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น
ความจริงแล้วสมองมนุษย์มขี อ้ จ�ากัดในการท�างานทีต่ งั้ ใจและสนใจ
ในงานทีท่ า� ได้ทลี ะอย่างเท่านัน้ เพียงแต่สามารถสลับไปมาในระหว่าง
เรื่องที่ท�าได้อย่างรวดเร็ว การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกบังคับให้ท�า
หลายเรื่องในเวลาเดียวกันจึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น เขียน
ค�าผิดพลาดใน E-mail ไม่ได้ยนิ บางเรือ่ งทีส่ า� คัญระหว่างการประชุม
เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างขับรถ กลุม่ อาการ Distracted Digital Doctor นี้
พบได้มากในปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิต
ประจ�าวันและการท�างานมากขึน้ การลงระบบ electronic Medical
Records (EMR) จึงอาจมีผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์ทผ่ี บู้ ริหารระบบจะต้องหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไข โดยผ่องถ่ายงานที่ส�าคัญน้อยกว่าไปสู่บุคลากรอื่น ๆ ให้
ด�าเนินการแทนในบางส่วน หรือค่อย ๆ เพิม่ การลงระบบเป็น Phase
เพื่อให้แพทย์ได้มีโอกาสกลับมาท�าเวชปฏิบัติโดยมีความสัมพันธ์
เชิงมนุษย์ (RE-humanistic Medicine) มากขึ้นดังเดิม

ตอบ : การที่คุณหมอตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่
ครูแพทย์ทกุ คนคงดีใจและอนุโมทนากับคุณหมอครับ และอยากให้
คุณหมอกระท�าให้สา� เร็จสมความตัง้ ใจ ปัจจุบนั และอนาคตอันใกล้นี้
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ พั ฒ นาขึ้ น มาก เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ,
tablets, smartphones จะเข้ามามีบทบาทร่วมในสิ่งแวดล้อม
ทางคลินิกมากขึ้น การที่จะคงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ
แพทย์ให้คงอยู่เป็นอย่างดีนั้นมีข้อควรค�านึงถึง ได้แก่
๑. อย่ า พลาด “นาที ท อง” ช่ ว งแรกของการพบผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละราย ควรทักทายผู้ป่วยอย่างเป็นกันเองโดยไม่มีเทคโนโลยี
มาเกี่ ย วข้ อ ง และถามถึ ง ปั ญ หาที่ ผู ้ ป ่ ว ยมาโรงพยาบาลอย่ า ง
ตั้งอกตั้งใจเพื่อรับทราบปัญหาผู้ป่วย
๒. สร้าง “สามเหลี่ยมแห่งความเชื่อใจ” ระหว่างแพทย์
ผูป้ ว่ ย และเครือ่ งคอมพิวเตอร์เป็นสามมุม ท�าให้แพทย์สามารถมอง
จอคอมพิวเตอร์และมองผู้ป่วยโดยไม่ต้องหมุนตัว และสามารถ
ให้ผู้ป่วยเห็นจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
๓. บอกผู้ป่วยถึงความเป็นจริงว่าโรงพยาบาลเพิ่งลงระบบ
คอมพิวเตอร์ ตัวเองยังไม่คุ้นเคยกับระบบมากนัก ต้องใช้เวลากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์มากพอควรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย
สูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบว่าท�าไมแพทย์มีเวลาสบตากับผู้ป่วย
น้อยลง
๔. เพิ่มโอกาส “ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย” สูงสุดด้วยการให้
ผู ้ ป ่ ว ยได้ เ ห็ น ข้ อ มู ล หรื อ ภาพเอกซเรย์ ข องผู ้ ป ่ ว ยเองในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนผู้ป่วยหรือให้ผู้ป่วย
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการเลือกแนวทางการรักษา
นับเป็นบางส่วนทีส่ า� คัญทีท่ า� ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจว่าแพทย์ยงั คง
สนใจผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นบุคคลจริง ๆ ไม่ใช่ “iPatient” ทีแ่ พทย์เห็นอยู่
คนเดี ย วในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แล้ ว ผู ้ ป ่ ว ยเดิ น งงออกจาก
ห้องตรวจไปโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองพบแพทย์หรือยัง

ถาม : ถ้ายังอยูท่ เ่ี ดิมผมควรท�าอย่างไรครับ
จึงจะเป็นแพทย์ที่ดีได้ตามที่ผมตั้งใจไว้ครับ?
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ข่าว-กิจกรรมแพทยสภา

น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

๑. แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดีเรือ่ งเล่า
ทางการแพทย์ ....รักนะจึงบอก......
เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศ.เกียรติคณ
ุ
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา ประธาน
การแถลงข่าวประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์....รักนะ
จึงบอก ....” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ หลังจากโครงการที่หนึ่ง คือ
หมอในดวงใจ และโครงการที่ ๒ คือ รักนะจึงบอก ที่ผ่านมาได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี
ทางแพทยสภาพบว่าการเผยแพร่เรื่องราวของประสบการณ์
ดี ๆ ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ว่ ยผ่านประสบการณ์ตรงของผูเ้ ล่า ซึง่ อาจจะ
เป็ น แพทย์ ห รื อ ผู ้ ป ่ ว ยจะช่ ว ยเปิ ด มุ ม มองในส่ ว นที่ เ ป็ น ความ
เอือ้ อาทรต่อกันแก่สงั คมโดยรวม เติมสิง่ ดี ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกวันแต่ไม่มี
ใครหยิบยกมาพูดถึง ข่าวหรือเรื่องราวดี ๆ ของหมอกับคนไข้จะได้
มีที่ยืน
รางวัลในการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ผูเ้ ขียนเป็น
ประชาชนทั่วไป ๒. ผู้เขียนเป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รบั โล่รางวัลจากแพทยสภา
พร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ
๑ รางวัล ได้รบั โล่รางวัลจากแพทยสภา พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ประเภทละ ๕ รางวัล ได้รบั เกียรติบตั รจากแพทยสภา
พร้อมเงินสด ๔,๐๐๐ บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งผลงานมาทีฝ่ า่ ยเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น
ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๘๖ โทรศัพท์

เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๕๓๐ ๑๑๑๒ E-mail :
prtmc.tmc@gmail.com ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ www.tmc.or.th, www.facebook.
com/pages/We Love แพทยสภา
๒. แพทยสภาตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเสนอร่ า งกฎหมาย
บัตรทอง สรุปประเด็นภายใน ๒ สัปดาห์ ห่วงใช้เงินไม่ตรง
วั ต ถุ ป ระสงค์ , สปสช. ก� า หนดวิ ธี รั ก ษา-ตั้ ง เกณฑ์ จ ่ า ยเงิ น
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
แพทยสภา ให้สมั ภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร
แพทยสภาว่าที่ประชุมเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ
ร่างกฎหมายบัตรทอง โดยมีกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ ๑๕ คน
เช่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการในระบบบัตรทอง
ทัง้ จากกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

นพ.สัมพันธ์ กล่าวว่า การเสนอร่างของแพทยสภาจะน�า
ความเห็นทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและภาคประชาชนมาพิจารณา
ด้วย ซึ่งการพิจารณาจะมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ๑๔
ประเด็นที่ได้ท�าประชาพิจารณ์ เพราะเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าห่วง
กังวลมากกว่านี้ โดยแพทย์บางส่วนกังวลเรื่องการใช้ทรัพยากร
หรือเงินให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ
และมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ไม่ควรใช้รูปแบบเดิม คือ การ
ก�าหนดวิธรี กั ษาและก�าหนดเกณฑ์การจ่ายเงิน แต่ควรให้การรักษา
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ เพื่อไม่ปิดกั้นการรักษาที่
ปรับเปลีย่ นไปตามยุคสมัย ซึง่ ตรงนีถ้ อื เป็นประโยชน์ของประชาชน
อย่างเห็นได้ชัด และเงินที่จ่ายให้โรงพยาบาลก็ควรให้โรงพยาบาล
ไปด�าเนินการเอง โดยเบื้องต้น คือ การตัดเงินเดือนก็ต้องให้
โรงพยาบาลอยู่ได้
๓. แพทยสภาสัญจรเยีย่ มเยียนสมาชิกและพบปะประชาชน
จ.น่าน-จ.แพร่ วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา น�าคณะกรรมการ
แพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟัง
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ความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน
โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
และ นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลน่าน และ
นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ให้การต้อนรับ
ค� า ขวั ญ จั ง หวั ด น่ า น “แข่ ง เรื อ ลื อ เลื่ อ ง เมื อ งงาช้ า งด� า
จิตรกรรมวัดภูมนิ ทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
นายวรกิตติ ศรีทพิ ากร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติกล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการแพทยสภาในการเปิดโครงการแพทยสภา
สัญจร “แพทยสภาพบประชาชน” ที่หอประชุมอ�าเภอปัว จังหวัด
น่าน โดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่าน โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้จดั
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กพิการและ
คนพิการในเขตพื้นที่อ�าเภอปัว โดยมอบอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ
ในวันนี้ ๗๒ คน (ประกอบด้วย เด็กพิการ ๑๐ คน ผู้ใหญ่ ๓๕ คน
ผู้สูงอายุ ๓๗ คน) แบ่งเป็นรถเข็น ๖๕ คัน อุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ
๑๒๕ ชิ้น ซึ่งได้แก่ ไม้ค�้ายัน วอคเกอร์ ที่สูบลม เบาะรองนั่ง
ที่เกาะเดินแบบมีล้อ เป็นต้น โดยคิดเป็นมูลค่ารวม ๒.๒ ล้านบาท
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและเสริมทักษะแก่นักเรียนจาก
ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๒ จ�านวน ๔๐๐ คน

หลังจากนัน้ เป็นการอภิปราย เรือ่ งแพทยสภากับการคุม้ ครอง
ดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ผู้อภิปรายประกอบด้วย ศ. ดร. นพ.
ประสิทธิ์ วัฒนาภา, ศ. นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, รศ. พญ.ประสบศรี
อึ้งถาวร, นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์, พญ.ชัญวลี ศรีสุโข และ นพ.สุกิจ
ทัศนสุนทรวงศ์ โดยมี อสม.จากจังหวัดน่านร่วมฟังประมาณ
๔๐๐ คน บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยดี อสม.มีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและได้ข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรม
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการแพทยสภา
พร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมและแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็น
สมาชิกแพทยสภาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
และ นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว ให้การต้อนรับ
วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
และรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภาทีห่ อ้ งประชุมโรงพยาบาล
แพร่ โดยมี นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
และ พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแพร่
ให้การต้อนรับ
ค�าขวัญจังหวัดแพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮ
ศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”
๔. ประชุมคณะอนุกรรมการอ�านวยการจัดงานครบรอบ
๕๐ ปีแพทยสภา
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา เป็นประธาน
ในการประชุมคณะอนุกรรมการอ�านวยการจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี
แพทยสภาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒
อาคาร ๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
โดยแพทยสภาจะครบรอบ ๕๐ ปีในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
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ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
โต๊ะข่าวแพทยสภา
เรื่องส�ำคัญกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐

อนุมัติการแต่งตั้ง
๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิตแพทย์ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๒. คณะอนุ ก รรมการการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ด้านเสริมสวย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์
โล่ห์เลขา เป็นประธาน
อนุ มั ติ โ ครงการแพทยสภาสั ญ จรจั ง หวั ด น่ า นและ
จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมของแพทยสภา รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของสมาชิกแพทยสภา และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างแพทยสภากับสมาชิกและประชาชน

อนุ มั ติ ร ายชื่ อ ผู ้ ข อสมั ค รเป็ น สมาชิ ก แพทยสภาและ
ขอขึน้ ทะเบียนเพือ่ รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพจ�านวน
๑,๖๑๒ ราย รับรองผลการสอบเพือ่ ประเมินความรูค้ วามสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๓ (ทักษะและ
หัตถการทางคลินิก) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รวม ๘๐๐
คน (เข้าสอบ ๘๙๘ คน)
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจริยธรรมสัญจร
ครั้งที่ ๑๖ แพทยสภาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นเจ้าภาพ เรือ่ ง “จริยธรรมทางการแพทย์บนเส้นทาง
Community Exposure” ซึ่งจัดในวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่องส�ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐
อนุมัติการแต่งตั้ง
๑. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย
การควบคุ ม การประพฤติ ข องผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....
๒. คณะอนุกรรมการจริยธรรมและสอบสวนชุดพิเศษ
เพื่อพิจารณาคดีที่
• มีผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ควรพิจารณาให้ได้ขอ้ เท็จจริง
โดยเร็วมิเช่นนั้นจะเกิดอันตราย หรือเกิดผลเสียต่อประชาชน
• คณะกรรมการแพทยสภาลงมติ ใ ห้ ด� า เนิ น การโดย
คณะอนุกรรมการชุดพิเศษ
รับทราบข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการประชุมสัมมนา ๒ เรือ่ ง
๑. การปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีจริยธรรม (วันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดี
ให้เหมาะสม ไม่ล่าช้า
๒. การประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ .. พ.ศ. ....)” (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๐)
สืบเนือ่ งจากการประชุมตัวแทนนานาชาติ ณ นครวาติกนั
เรื่อง “การต่อต้านการซื้อขายอวัยวะและการท่องเที่ยวเพื่อ
การปลูกถ่ายอวัยวะ”
เลขาธิการแพทยสภาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ต่อไป

การพัฒนาระบบสารสนเทศแพทยสภา
จัดท�าระบบเตรียมการประชุม สรุปผลการประชุม และ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในกิจกรรมของแพทยสภาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ความก้าวหน้าอาคารสภาวิชาชีพ
ด�าเนินการไปแล้วถึงร้อยละ ๖๗.๙๙ (แผนงานจริง
ร้อยละ ๖๑.๑๑)
อนุมตั ริ ายชือ่ แพทย์ผขู้ อสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาและ
ขอขึน้ ทะเบียนเพือ่ รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพจ�านวน
๙๘๓ ราย
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิม
พระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
โดยแพทยสภาและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ส� าหรับผู้บริหารระดั บสู ง (ปธพ.) รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๓-๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคลินิกทางการแพทย์ ๒๐ แห่งและ
คลินิกทางกฎหมาย ๑ แห่ง
ก�าหนดการรับสมัคร ปธพ. รุ่นที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลักสูตรการศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑

หมายเหตุแพทยสภา
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เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกคน
หากสมาชิ ก แพทยสภาคนใดประสงค์ รั บ ข่ า วสารหมายเหตุ
แพทยสภาในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์กรุณาแจ้ง e-mail address
ของท่านมายัง prtmc.tmc@gmail.com โดยแพทยสภาจะจัดส่ง
หมายเหตุแพทยสภาให้ท่านทาง e-mail ต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกแพทยสภา

HosSR: Basic-Plug In version
อยู่ระหว่างน�าร่อง ที่ รพช.สามชุก-สุพรรณบุรี และ รพสต.วัดดอนไร่
 บุคลากรทางการแพทย์ เข้าระบบด้วย iMedical Professional Card (ผ่านทุกกฎหมาย)
 ผู้ป่วย ใช้ iMedPASSSR - Patient เป็นบัตร-SmartPhone เพื่อให้แพทย์ อ่าน-บันทึก EMR ประวัติการรักษา-ยา-ผลวินิจฉัย
ห้องปฎิบตั กิ าร –รังสี ผูป้ ว่ ยใช้ตดิ ตัว เพือ่ รับการรักษาหรือขอ second opinion อย่างถูกต้อง “ทุกเมือ่ -ทุกที:่ Anytime.Anywhere”
 iMedPASSSR มีโปรแกรมรู้จ�าใบหน้า-ม่านตา-ลายนิ้วมือ ISO ความปลอดภัย RSA2048 ระดับ Google-Facebook
เพื่อใช้สิทธิและอื่นๆ
 EMR มีศูนย์ trustedRAT-ICD10 เพื่อให้แพทย์ผู้มีสิทธิ ใช้ดูประวัติจาก รพ.ก่อนหน้านี้
 โปรแกรมนี้ บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาและ R&D แก่บุคลากรทางการแพทย์แบบให้เปล่า

โรงพยาบาลที่จอง เพื่อขอศึกษาและใช้งาน จะได้รับการติดต่อกลับ 24 กันยายน 2560
พร้อมรับสิทธิ์ 4G และ อีเมล เพื่อการศึกษาและการแพทย์ แบบให้เปล่า หรืออัตราพิเศษ

www.hossr.com

kijsupoj@suvarnabhumirath.com

(พื้นที่โฆษณา)

